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Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» для підготовки фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки» розроблена відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України
від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій», від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти», методичних рекомендацій
«Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (2016 р.).
Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання,
орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), необхідний для
здобуття освітнього ступеню бакалавра, перелік загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки
фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до
контролю якості вищої освіти.
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності
№122 Комп’ютерні науки
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг освітньої
програми
Наявність
акредитації
Цикл /рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

1 – Загальна інформація
Харківський національний університет
архітектури.
Факультет економіки та менеджменту

будівництва

та

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук
Комп’ютерні науки
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 4 місяців

FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень, НРК України – 8
рівень
вища освіта бакалавра
Українська
1 рік 4 місяців
http://www.kstuca.kharkov.ua/

2 – Мета освітньої програми
Забезпечення умов формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що
дозволять їм оволодіти поглибленими знаннями, вміннями, навичками, загальними
засадами методології здійснення наукової та практичної професійної діяльності у сфері
комп’ютерних наук та інформаційних технологій на рівні професіонала.
3 – Характеристика освітньої програми
12 – Інформаційні технології
Предметна область
122 – Комп’ютерні науки
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація)
Освітньо-професійна
Орієнтація освітньої
програми
Спеціальна освіта по спеціальності Комп’ютерні науки
Основний фокус
Ключові слова: комп’ютерні науки, інформаційні системи,
освітньої програми
інформаційні технології, операційні системи, системне
та спеціалізації
програмне
забезпечення,
алгоритмічне
та
програмне
забезпечення
Дослідження та вирішення комплексних проблем в галузі
Особливості
комп’ютерних наук, інформаційних технологій та дослідницькопрограми
інноваційної
діяльності,
аналіз
існуючих
сучасних
інформаційних технології. Орієнтовано на партнерство із
вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки,
приватним сектором, науковцями та практиками, участь в
міжнародних програмах з метою підвищення якості освіти.

СВО СТП ХНУБА 201-2016
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Випускники можуть працювати за професіями згідно з
Придатність до
Національним класифікатором професій ДК 003:2010
працевлаштування
213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації).
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем.
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи).
2131.2 Розробники обчислювальних систем.
2131.2 Адміністратор бази даних.
2131.2 Адміністратор даних.
2131.2 Адміністратор доступу.
2131.2 Адміністратор системи.
2132.2 Програміст (база даних).
2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів.
2132 Професіонали в галузі програмування.
2132.1 Наукові співробітники (програмування).
2132.2 Розробники комп'ютерних програм.
2139
Професіонали
в
інших
галузях
обчислень
(комп'ютеризації).
2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень).
2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень.
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного
аналізу.
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика).
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні
аналітики.
2447 Професіонали в сфері управління проектами та
програмами.
а також
1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг.
1238 Керівники проектів та програм.
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації.
1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної
безпеки.
Можливості продовження освіти за третім (освітньо-науковим)
Подальше навчання
рівнем вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання
Основні підходи, методи та технології навчання, передбачені
Викладання та
освітньою програмою: в процесі навчання поєднуються
навчання
проблемно-орієнтоване навчання, студентоцентроване навчання,
самонавчання, індивідуальне навчання, навчання з використання
виробничих та навчальних практик. Основними методами
навчання є пояснювально-ілюстративний, репродуктивний,
метод проблемного викладення, евристичний, дослідницький,
метод наочності.
ОПП передбачає такі цикли підготовки:
 цикл загальної підготовки та цикл професійної підготовки,
що містять нормативну та вибіркову частини;
 цикл практичної підготовки та державну атестацію.
Система оцінювання з кожної навчальної дисципліни, включає
Оцінювання
поточний, модульний (відповідно до визначеного змістового
модуля) та підсумковий (семестровий) контроль результатів
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Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Фахові
компетентності
спеціальності (ФК)

навчання, виконання курсових проектів (робіт), оцінювання
результатів захисту звітів з практик і державну атестацію.
Поточний контроль включає: лабораторні роботи, контрольні
роботи,
електронне
тестування,
розрахункові
роботи,
презентації.
Модульний контроль проводиться з урахуванням нарахованих
балів при поточному контролі за відповідні змістові модулі і має
на меті інтегровану оцінку результатів навчання студента після
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини навчальної
дисципліни – модуля.
Підсумковий контроль у вигляді: курсових робот (проектів).
Курсова робота (проект) – це окремий модуль, що оцінюється як
самостійний вид навчальної роботи студента.
Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі
екзамену або заліку (диференційованого заліку).
Державна атестація у формі захисту кваліфікаційної
магістерської роботи.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання,
що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних
наук, інформаційних технологій
і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов
1. Здатність до набуття загальних та професійних знань
шляхом аналізу новітніх досягнень, які є основою для
оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в
контексті дослідницької роботи.
2. Здатність до критичного осмислення проблеми у навчанні
та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.
3. Знання до розв’язання складних задач і проблем, що
потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної
інформації та суперечливих вимог.
4. Здатність
засвоювати,
об’єктивно
оцінювати
та
презентувати наукові результати; критично оцінювати події та
явища.
5. Здатність вести наукову полеміку та спілкування
державною та іноземною мовами.
6. Здатність до управління комплексними діями або
проектами,
відповідність
за
прийняття
рішень
у
непередбачуваних умовах.
7. Здатність до прийняття рішень у складних та
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових
підходів та прогнозування.
8. Здатність до відповідальності за розвиток професійного
знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди.
9. Здатність використовувати знання з історії України у
формуванні гуманістичного світогляду, активної громадської
позиції, патріотизму.
1. Здатність до дослідницької та/або інноваційної діяльності,
до збирання, обробки, аналізу та систематизації науковотехнічної інформації, щодо предметної області та напрямку
роботи.
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2. Здатність до забезпечення сталого функціонування й
розвитку інформаційних систем підприємства завдяки
впорядкуванню структури та взаємодії складових елементів
системи задля підвищення ефективності використання ресурсів
та часу.
3. Розуміння сучасних напрямів та економічних преференцій
інноваційного розвитку ІТ підприємств (новітні підходи
організації бізнесу, застосування програмних, апаратних,
мережних, математичних, технологічних, ергономічних та
інших засобів) з метою вирішення актуальних задач ведення
бізнесу.
4. Здатність наявність, класифікаційну приналежність об’єкта
інтелектуальної власності
та відповідність його умовам
правової
охорони,
оволодіння
навиками
класифікації
результатів творчої діяльності.
5. Здатність пропонувати і здійснювати ефективні способи
охорони інтелектуальної власності, здійснювати порядок
реєстрації права інтелектуальної власності типового об’єкту
інтелектуальної власності згідно нормам діючого законодавства.
6. Розуміти сутність, види, категорії, еволюцію, концепції,
моделі та рівні соціальної відповідальності бізнесу та ІТ-бізнесу,
зокрема особливості соціальної відповідальності в системі
управління організацією; екологічні аспекти соціальної
відповідальності,
нормативно-правові
засади
розвитку
соціальної відповідальності.
7. Здатність вирішувати правові та організаційні питання охорони
праці, питання гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки
та пожежної безпеки, визначені відповідними державними
стандартами освіти, а також активна позиція щодо практичної
реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я
працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.
8. Здатність організовувати й проводити наукові дослідження,
пов’язані з розробкою математичних, функціональних та
комп’ютерних
моделей
бізнес-процесів,
побудови
та
практичного застосування моделей організаційно-економічних і
виробничо-технічних систем .
9. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми
проектування корпоративного інформаційного середовища, що
передбачає проведення дослідження та/або здійснення
інновацій.
10. Здатність до проведення передпроектних наукових
досліджень щодо до обґрунтування можливості та доцільності
створення корпоративних інформаційних систем.
11. Здатність опонувати методами наукових досліджень в
інформаційно-комунікаційних технологіях; аналізувати сучасні
світові тенденції розвитку інформатизації і комунікацій; уявляти
перспективи розвитку інформаційних технологій; моделювати
процеси розвитку і трансформації інформаційно-комунікаційних
технологій в практичній професійній роботі.
12. Здатність організовувати й проводити дослідження,
пов’язані з розробкою проектів та інформаційних систем на
основі аналізу та обробки масивів картографічної інформації;
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використовувати системне мислення та знання для побудови
інформаційних
систем
із
застосуванням
сучасних
картографічних сервісів та ГІС-додатків.
13. Здатність до проектування , реалізації та підтримки
серверної інфраструктури корпоративного центру обробки
даних.
14. Здатність проводити дослідження ефективності та надійності
інформаційних систем; здатність здійснювати розробку заходів,
спрямованих на підвищення ефективності інформаційних
систем.
15. Здатність опанування теорією та широким спектром
сучасних методів прийняття оптимальних управлінських
рішень, застосовувати теорію та методологію обґрунтування та
прийняття управлінських і технічних рішень, адекватним
умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації, приймати
обґрунтовані рішення щодо проектування, реалізації та
впровадження інформаційних систем підтримки прийняття
управлінських рішень.
16. Здатність і готовність до проектування, шляхом аналізу та
синтезу систем або окремих їх складових, розробка
функціональних і нефункціональних вимог до інформаційної
системи підтримки логістичних рішень, що проектується.
17. Здатність оптимізації біржової діяльності за відомими або
новими алгоритмами з використанням стандартного апаратного
та програмного забезпечення або з розробкою нового
програмного забезпечення.
18. Здатність проектування сучасного динамічного веб-додатку
як інформаційної системи на основі використання об’єктноорієнтованих технологій та сучасних програмних засобів
підтримки взаємодії клієнта та сервера із застосуванням баз
даних, супроводження оптимізація веб-сторінок.
19. Здатність до відповідальності за розвиток професійного
знання і практик, оцінки стратегічного розвитку підприємства.
20. Здатність здійснювати підтримку єдиного інформаційного
простору планування та керування підприємством на всіх етапах
життєвого циклу продукту підприємства.
21. Здатність аналізувати та використовувати різні джерела
інформації для проведення розрахунків та складати прогноз
основних показників діяльності об’єкта, який досліджується.
22. Здатність і готовність до проектування, шляхом аналізу та
синтезу систем або окремих її складових, розробка
функціональних та нефункціональних вимог до інформаційної
системи, що проектується.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Вміння розробляти та впроваджувати управлінські рішення щодо планування
стратегічного розвитку підприємства із залучанням інноваційних інформаційних
технологій.
ПРН 2. Здатність розробки оптимальних управлінських рішень із застосуванням теорій та
методології обґрунтування та прийняття управлінських та технічних рішень з
використанням методів досліджень в інформаційно-комунікаційних технологіях з
урахуванням сучасних світових тенденцій розвитку інформатизації.
ПРН 3. Вміти розробляти програмне забезпечення сучасних динамічних веб-додатків з
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можливим використанням картографічних сервісів та ГІС-додатків.
ПРН 4. Вміння проводити наукові дослідження із застосуванням та вдосконаленням
існуючих математичних методів та засад математичного моделювання організаційноекономічних та виробничо-технічних систем, а також комп'ютерних моделей бізнеспроцесів.
ПРН 5. Вміння застосовувати знання з основ професійно-орієнтованих дисциплін в
процесі проведення наукових досліджень та вирішення прикладних завдань.
ПРН 6. Здатність оцінки ефективності заходів охорони об'єктів інтелектуальної власності,
розробляти та оптимізувати нові способи охорони інтелектуальної власності.
ПРН 7. Здатність до акумуляції та інтеграції нових знань, об'єктивної оцінки наукових
результатів.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної
Кадрове
забезпечення
активності
науково‐педагогічних
працівників,
який
забезпечують навчальний процес за освітньою програмою,
повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти.
МатеріальноКількісні показники матеріально‐технічного забезпечення
технічне
повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження
забезпечення
освітньої діяльності закладів освіти.
Інформаційне та
Обсяг, склад та якість інформаційного та навчально‐
навчальнометодичного забезпечення повністю відповідають Ліцензійним
методичне
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.
забезпечення
9 – Академічна мобільність
Положенням університету передбачена можливість національної
Національна
кредитної мобільності. Допускається перезарахування кредитів,
кредитна
отриманих у інших закладів освіти України.
мобільність
Положенням університету передбачена можливість міжнародної
Міжнародна
кредитної мобільності.
кредитна
мобільність
Положенням університету передбачені умови вступу та
Навчання іноземних
навчання іноземних здобувачів вищої освіти.
здобувачів вищої
освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
2.1 Перелік компонент ОП
Код н\д
1
ЗП 1.1.1
ЗП 1.1.2
ЗП 1.1.3
ЗП 1.1.4
ЗП 1.1.5

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП
Інформаційний менеджмент підприємства
Інноваційний розвиток ІТ підприємств
Інтелектуальна власність
Соціальна відповідальність ІТ бізнесу
Охорона праці в галузі та цивільний захист

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумк.
контролю
4

3
3
3
3
3

Залік
Екзамен
Залік
Екзамен
Екзамен
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Проектування корпоративних інформаційних
систем
ПП 1.2.2 Методологія наукових досліджень ІКТ
ПП 1.2.3 Математичні моделі і методи прийняття рішень
ПП 1.2.4 Геоінформаційні системи та технології
ПП 1.2.5 Серверні операційні системи
ПП 1.2.6 Ефективність ІС
ПП 1.3.1 Навчально-професійна практика
ПП 1.3.2 Переддипломна практика: науково-дослідна
МДР
Магістерська дипломна робота
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВД 2.1
Націогенез та державотворення українців
ВД 2.3
Програмування ВЕБ систем
ВД 2.5
Автоматизація процесів біржової діяльності
ВД 2.7
Електронна комерція
Вибірковий блок 2
ВД 2.2
Іноземна мова за професійним спрямуванням
ВД 2.4
Проектування інформаційних систем у логістиці
ВД 2.6
R-системи
ВД 2.8
Розробка спеціалізованих програмних додатків
Загальний обсяг вибіркових компонент
Загальний обсяг освітньої програми
ПП 1.2.1

6
4
4
4
6
6
9
3
10,5

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Залік
Диф.залік
Диф.залік
Захист
67,5

3
7,5
7
5

Екзамен
Залік
Залік
Залік

3
7,5
7
5

Екзамен
Залік
Залік
Залік
22,5
90

2.2 Структурно-логічна схема ОП
Семестр
1
2
3

Код навчальної дисципліни
ЗП 1.1.1, ПП 1.2.1, ПП 1.2.3, ПП 1.2.5, ВД 2.5, ВД 2.6, ВД 2.7, ВД 2.8
ЗП 1.1.4, ПП 1.2.2, ПП 1.2.4, ПП 1.2.6, ПП 1.3.1, ВД 2.1, ВД 2.2, ВД 2.3,
ВД 2.4, ВД 2.5, ВД 2.6
ЗП 1.1.2, ЗП 1.1.3, ЗП 1.1.5, ПП 1.3.2, МДР, ВД 2.3, ВД 2.4

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань,
умінь та навичок випускників, передбачених освітньою-професійною
програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на
основі складання екзаменів та заліків з дисциплін циклів загальної,
професійної та практичної підготовки.
Атестація випускників освітньо-професійної програми «Комп’ютерні
науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту
кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачою документу
встановленого зразку про присудження йому ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: магістр з комп’ютерних наук. Атестація
здійснюється відкрито і публічно.
Присвоєння кваліфікації магістра з комп’ютерних наук здійснює
екзаменаційна комісія.
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ЗП 1.1.1
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої
програми
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6. Система внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ХНУБА
6.1 Принципи та процедура забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556VII, «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої
освіти.
Принципи забезпечення якості освіти:
 відповідність європейським та національним стандартам якості
вищої освіти;
 автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 здійснення моніторингу якості;
 системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітнього процесу;
 залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до
процесу забезпечення якості вищої освіти;
 відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.
Процедури забезпечення якості освіти:
 удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та
періодичне оновлення освітніх програм;
 якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти;
 збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими
(почесними) званнями;
 удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз
для реалізації освітнього процесу;
 забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів повної
вищої освіти за ступенем магістр;
 розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
 забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
 створення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях;
 створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву
в освітньому процесі університету.
6.2 Принципи та процедура забезпечення якості освіти
Освітній процес здійснюється відповідно до розроблення освітньої
програми.
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Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми проводиться
за вимогами відповідного положення.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми,
формулюються як у результаті зворотнього зв’язку із науково-педагогічними
працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок
прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства та ринку праці.
Показниками сучасності освітньої програми є:
 оновлюваність;
 участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню програму;
 рівень задоволеності студентів (випускників) змістом освітньої
програми;
 відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників.
6.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійснюється в
університеті у відповідності до Положення «Щодо оцінювання знань та вмінь
студентів Харківського національного університету будівництва та
архітектури за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною
системою».
Система оцінювання якості підготовки студентів включає: вхідний,
поточний, семестровий, підсумковий, ректорський контролі та атестацію
здобувачів вищої освіти.
6.4 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних
та наукових працівників
Науково-педагогічні
співробітники
університету
регулярно
підвищують кваліфікацію в Україні і за кордоном.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників не рідше за один раз на 5 років відповідно до
плану-графіку, який затверджується Вченою радою університету та
вводиться в дію наказом ректора.
6.5
процесу

Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього

Ресурсами для організації освітнього процесу в університеті є:
 робочий навчальний план;
 робочі програми навчальних дисциплін та практик.
Відповідно до діючих ліцензійних умов:
 належне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін;
 сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
 власна веб-сторінка;
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 інтернет-зв’язок;
 бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими,
довідниковими та фаховими періодичними виданнями;
 технічні засоби навчання;
 наявність практичних баз для проведення всіх видів практик;
 належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
6.6 Наявність інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом
Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО). Система
електронного документообігу. Електронна скринька.
6.7 Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації
Наявність офіційного сайту університету.
На офіційному сайті університету оприлюднюються: статут, власні
положення, правила прийому, ступені вищої освіти, за якими проводяться
підготовка фахівців, дані про освітні програми тощо.
6.8 Запобігання та виявлення академічного плагіату
Процедури та заходи:
 формування колективу університету, який не сприймає і не допускає
академічну нечесність;
 створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату;
 впровадження програмного середовища «Антиплагіат»;
 виявлення та притягнення до відповідальності винних у
академічному плагіаті.
7 Прикінцеві положення
Освітня програма оприлюднюється на офіційному веб-сайті
університету до початку прийому абітурієнтів в університет відповідно
діючим «Правилам прийому».
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення
якості вищої освіти несе гарант освітньої програм за спеціальністю.
Гарант освітньої програми,
доцент кафедри економічної кібернетики
та інформаційних технологій, к. т. н.
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