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П Е Р Е Д М О В А  
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«Комп’ютерне моделювання технічних систем», «Геометричне моделювання та графічні 
інформаційні технології», «Комп’ютерне моделювання транспортних засобів», «Системи 
штучного інтелекту», «Управління проектами у сфері інформаційних технологій» є 
тимчасовим документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства 
держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і 
якостей. 

Внесено Національним технічним університетом «Харківський політехнічний 
інститут» як тимчасовий документ до введення в дію стандартів вищої освіти України 
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1 ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 
У програмі терміни вживаються у такому значенні: 
1) автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати завдання і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 
2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої 

діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності 
стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 
програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання; 

3) атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти; 

4) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем 
вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. 
Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 
молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній 
галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, 
ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

6) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою 
приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої 
діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну 
та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами 
вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

7) галузь знань – основна предметна сфера освіти і науки, що включає групу 
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

8) дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання виробничих 
завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, 
забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, 
регулювання) організацією та власне технологічним процесом. Програми дипломних робіт 
зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з освітніми 
стандартами відповідних рівнів підготовки; 

9) дисциплінарні компетентності – деталізовані програмні компетентності як 
результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня 
вищої освіти; 

10) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 
трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 
освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

11) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку та 
призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості 
компетентностей студента при контрольних заходах; 

12) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

13) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують 
реалізацію певної компетентності; 
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14) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його 
усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і 
теоретичні (концептуальні, методологічні); 

15) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 
виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної 
діяльності; 

16) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів 
з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформованості 
компетентностей); 

17) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких 
системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і 
культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, 
навчально-наочні посібники, навчально-методичні посібники; хрестоматії; словники; 
енциклопедії; довідники тощо); 

18) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, 
що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій 
даного рівня; 

19) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 
уповноважений компетентний орган установив, що особа досягла компетентностей 
(результатів навчання) за заданими стандартами; 

20) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання певного 
виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті 
якості; 

21) комунікація - взаємозв’язок суб’єктів із метою передавання інформації, 
узгодження дій, спільної діяльності; 

22) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – 
кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої 
освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг 
одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за 
денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

23) курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на 
організацію технологічного процесу (наприклад. технічну підготовку, забезпечення 
функціонування, контроль) та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання); 

24) магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем 
вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-
професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми 
підготовки магістра становить 90–120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 
120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 
(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків; 

25) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження 
навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить у тому числі 
інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів 
розв’язання вправ, джерел інформації; 

26) модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого 
рівня сформованості компетентностей за видами навчальних занять; 

27) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю;  
28) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного смислового 

значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 
29) об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються 

навчальною дисципліною;  
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30) об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні об’єкти, на які 
спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності). Незалежно від фізичної природи об’єкт 
діяльності має певний період (цикл) існування, який передбачає етапи: проектування 
(розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей 
та властивостей; створення (виробництва, впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт 
використовується за призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке пов’язане з 
відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації;  

31) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 
науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему 
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, 
а також на формування гармонійно розвиненої особистості; 

32) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

33) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з 
метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх 
потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

34) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 
сформованості дисциплінарних компетентностей; 

35) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під 
час проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, 
перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

36) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної 
дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена 
наказом ректора для викладання дисципліни; 

37) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, 
умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 
освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 
оцінити та виміряти; 

38) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності (знання, 
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна 
продемонструвати особа після завершення навчання; 

39) рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних 
відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  кількості запитань або суттєвих 
операцій еталону рішень; 

40) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі 
програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального 
часу на засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та 
формами навчання); 

41) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та 
змістових модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання індивідуальних 
завдань, підготовки до контрольних заходів; 

42) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 
закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову 
програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

43) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 
підготовка; 
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44) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 
межах кожної спеціальності; 

45) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, 
навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього 
процесу вищого навчального закладу й наукової установи; 

46) уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання 
завдань і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні 
(на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

47) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 
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2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
2.1 Мета освітньої програми  
Метою освітньої програми бакалавра є забезпечення високого рівня професійної 

підготовки за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» з формуванням у 
студента необхідних компетностей, заснованих на науковому світогляді та професійних 
знаннях у галузі інформаційних технологій, та здатності до подальшого самостійного 
навчання. Досягнення означеної мети ґрунтується завдяки органічному поєднанню в освіті 
фундаментальних знань з дисциплінами, що забезпечують можливість їхнього застосування 
для вирішення задач практичної спрямованості на базі системного підходу. 

 
2.2 Характеристика програми  
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які 

прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності  у галузі комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є 
орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього 
професіонала.  

Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної й фундаментальної підготовки та 
містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати 
базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін 
загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.  

Загальний обсяг освітньої програми бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології» становить 240 кредитів ЄКТС. Програма здійснюється в 
очній формі навчання. Нормативний строк навчання складає чотири роки. 

Особи, які бажають навчатися за програмою мають мати повну загальну середню 
освіту або освітній ступінь молодшого бакалавра за спорідненою (або іншими 
спеціальностями) у відповідності до умов та правил прийому. Абітурієнти повинні мати 
державний документ про освіту або(та) професійну підготовку встановленого зразка. 
Вступники зараховуються на навчання на підставі правил прийому, які затверджуються в 
НТУ «ХПІ». 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня та обсягу 
знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, яка навчається за освітньою 
програмою, вимогам стандартів вищої освіти.  

Атестація випускників спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології»  проводиться у формі захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи та 
завершується видачею документів встановленого зразка про присудження йому ступеня 
бакалавра з присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 
2.3 Академічні та професійні права 
2.3.1 Подальше навчання 
Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою и отримав 

диплом бакалавра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання 
другого рівня освіти – магістра. 

2.3.2 Працевлаштування 
Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та 

програмного забезпечення інформаційних систем,  у галузі інформаційних технологій, а 
також адміністратора баз даних і систем. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором 
професій ДК 003:2010: 

2131.2 Адміністратор бази даних  
2131.2 Адміністратор даних  



10 
 

2131.2 Адміністратор доступу  
2131.2 Адміністратор системи  
2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів  
2132.2 Інженер-програміст  
2132.2 Програміст (база даних)  
2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа  
2132.2 Програміст прикладний  
2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  
2149.2 Інженер-дослідник 
3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 
3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 
3121.2 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 
 
2.4 Використання освітніх технологій у навчальному процесі 
2.4.1 Види навчальних занять 
У процесі викладання передбачено застосування таких навчальних технологій, як: 

лекції проблемного характеру, лабораторні заняття, робота в малих групах, семінари-
дискусії, мозкові атаки, презентації, що розвивають комунікативні та лідерські навички, 
самостійна робота з літературними джерелами, уміння узагальнення; змішані форми 
навчання з використанням дистанційних платформ масових он-лайн курсів 

2.4.2 Практична підготовка 
Практична підготовка студентів у рамках освітньої програми полягає у:   
- практичній спрямованості навчальних дисциплін професійної підготовки;  
- отриманні значних результатів  професійного зростання за рахунок вибору профілю 

підготовки;  
-  виконанні курсових робіт із навчальних дисциплін професійної підготовки; 
- організації та  проведенні переддипломної практики на базі провідних підприємств, 

організацій та установ у тому числі і в закордонних ВНЗ;  
- виконанні актуальної випускної роботи для певного суб’єкта господарювання.  
2.4.3 Методи оцінювання 
Це невід’ємна складова процесу навчання, яка допомагає надати викладачу інформацію 

щодо ефективності його роботи, придатності конкретних дидактичних матеріалів; уможливити 
діагностування компетентності студентів; оцінити результати навчання; надати інформацію 
про досягнення окремих студентів і групи загалом; надати студентам зворотну інформацію про 
їх роботу; підвищувати мотивацію студентів до навчання і дати змогу об’єктивно оцінити 
рівень оволодіння студентами необхідними компетенціями. 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на наступних принципах:  
 критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок 

оприлюднюються заздалегідь; 
 оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати ступінь досягнення 

ними запланованих результатів навчання; 
 оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та проводиться 

відповідно до встановлених процедур; 
 контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного та підсумкового 

контролю; 
 оцінювання рівня знань студентів проводиться за рейтинговою системою.  
Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок студентів на лекціях, 

лабораторних, практичних та семінарських заняттях та під час виконання індивідуальних 
навчальних завдань та контрольних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі 
екзаменів, заліків та випускної атестації. Здобувач вищої освіти вважається допущеним до 



11 
 

підсумкового контролю (екзамену) з дисциплін освітньої програми, якщо він виконав всі 
види робіт, передбачені навчальним планом з цієї дисципліни. 
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3 ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
3.1 Загальні компетентності (ЗК) 
Загальні компетентності (ЗК), які не залежать від галузі та є обов’язковими для 

здобувачів ступеню бакалавра: 
 

Шифр Зміст 
Загальна підготовка 

ЗК-1 Здатність до письмової та усної комунікацій, уміння логічно вірно, аргументовано 
і ясно будувати усну та письмову мову, готовність до використання однієї з 
іноземних мов. Володіння сучасною термінологією, зокрема, й іноземною мовою 
у відповідності до спеціальності. 

ЗК-2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, приймати 
обґрунтовані рішення. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК-3 Здатність і готовність володіти основними методами, способами та засобами 
одержання, оцінювання, збереження, переробки та використання інформації з 
різних джерел, які необхідні для рішення наукових і професійних завдань. 

ЗК-4 Володіти основами історичного мислення, мати уявлення про історію як науку, її 
місце в системі гуманітарних наук, знати історичні джерела. Розуміти рушійні 
сили та закономірності історичного процесу, основні етапи в історії людства та їх 
хронологію, вміти аналізувати історичні події та тенденції, відповідально брати 
участь у політичному житті суспільства  

ЗК-5 Мати уявлення про своєрідність філософії, її місце в культурі, наукові, 
філософські і релігійні картини всесвіту, суті, призначення і сенс життя людини, 
форми і методи наукового пізнання 

ЗК-6 Розуміти сутність культури, її місце і роль у житті людини і суспільства, мати 
уявлення про форми культури, їх виникнення та розвиток, породження 
культурних норм і цінностей, механізмів збереження та передачі їх як 
соціокультурного досвіду, знати основні досягнення в різних галузях культурної 
практики 

ЗК-7 Здатність демонструвати базові знання в галузі природничих дисциплін і 
готовність використовувати методи фундаментальних наук для розв’язання 
загально інженерних та професійних задач 

ЗК-8 Здатність і готовність розуміти і аналізувати економічні проблеми і суспільні  
процеси, бути активним суб’єктом економічної діяльності 

ЗК-9 Здатність володіти основами взаємодії людини з техносферою, виявляти та 
вивчати ризики надійності системи «Людина – життєве середовище» 

ЗК-10 Володіти інформацією про єдність усіх екологічних систем біосфери, 
методами виявлення змін екологічних показників під впливом антропогенної 
діяльності людини 

ЗК-11 Здатність до розуміння ролі науки в розвитку цивілізації та взаємодії науки і 
техніки 
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 3.2 Професійні компетентності (ПК) 
 

Шифр Зміст 

Підготовка за спеціальністю 
ПК-1 Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 

досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних 
моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування 
теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, 
інтерпретування отриманих результатів 

ПК-2 Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування 
методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів 
реального світу. 

ПК-3 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.  

ПК-4 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 ієрархії. 

ПК-5 

Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного 
аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 
формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, 
невизначеності та ризики. 

ПК-6 

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. 

ПК-7 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 
застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-
орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, 
методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами 
управління.  

ПК-8 

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі 
архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази 
знань, для забезпечення обчислювальних потреб  багатьох користувачів, 
обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах. 

ПК-9 

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в 
інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, 
конфігурування, показників результативності функціонування операційних 
систем і системного програмного забезпечення.  

ПК-10 Здатність забезпечити організацію баз даних і знань, методи і технології їх 
розробки, проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них. 

ПК-11 

Здатність розуміти етапи та результати науково-технічного розвитку у галузі 
інформаційних технологій, узагальнювати та застосовувати вироблені у 
галузі знання та технології 
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Шифр Зміст 

Підготовка за спеціалізаціями 
1. Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології 

ПКс1-1 
Здатність оперувати аналітичним підходом та базисними даними щодо 
геометричних образів та їх інтерпретації. 

ПКс1-2 

Здатність використовувати базові алгоритмічні структури, поняття 
математичної моделі задачі, алгоритму, програми та обирати мову 
програмування, інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПКс1-3 
Здатність створювати проекційні моделі геометричних об’єктів, формувати 
кресленики, розв’язувати позиційні та метричні задачі, графічно відображати 
технічні об’єкти при їх конструюванні. 

ПКс1-4 

Здатність використовувати пакети прикладних векторних та растрових 
програм для створення різновидів графічної продукції, розробляти рекламні 
продукти, в тому числі тривимірні мультимедійні, та розміщувати їх в 
інтернет-середовищі, застосовувати програмні продукти для розробки та 
створення візуальних ефектів засобами комп’ютерної графіки. 

ПКс1-5 

Здатність комплексно використовувати для побудови комп’ютерних 
інформаційних систем знання з теорії моделей, реляційної теорії та методів 
структурного проектування, комплексно розв'язувати задачі вибору 
інструментальних засобів щодо сучасних технологій обробки інформації в 
мережі Internet, використовувати комп’ютерні системи і мережі передачі 
даних та аналізувати якість роботи комп’ютерних мереж. 

ПКс1-6 

Здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби для обробки 
графічної інформації  різного роду, застосовувати основні теорії ітераційних 
функцій, основні класи аналітичних кривих, основні теорії сплайнів, основні 
класи поверхонь. 

ПКс1-7 
Здатність до програмної реалізації графічних інтерфейсів користувача, 
двовимірних та тривимірних графічних додатків, розробки алгоритмів 
комп'ютерної анімації та рендерінгу засобами мов програмування. 

ПКс1-8 
Здатність розробляти та реалізовувати сюжет, рівні та механіку 
комп’ютерних ігор. 

ПКс1-9 
Здатність використовувати методи аналізу та моделювання складних 
динамічних систем з використанням геометричних інтерпретацій. 

2. Інформаційні управляючі системи та технології 

ПКс2-1 

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, 
процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 
розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок 
наближеного чисельного розв’язання професійних задач. 

ПКс2-2 
Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 
для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 
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Шифр Зміст 
систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог 
замовника. 

ПКс2-3 

Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної 
безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 
захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. 

ПКс2-4 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та 
експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 

ПКс2-5 
Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПКс2-6 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує 
на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж. 

ПКс2-7 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, 
побудови і практичного застосування функціональних моделей 
організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів 
оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах 
використання її комп’ютерної моделі. 

ПКс2-8 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПКс2-9 

Здатність до формування колективних експертних оцінок та прийняття 
рішень на їх основі, здатність формувати кількісний та персональний склад 
експертних груп, знати основні етапи генерації експертних оцінок. Здатність 
застосування на практиці основні положення експертних методів, методів 
кластеризації та ранжування, групових експертних оцінок, методів 
узгодження оцінок та знаходження агрегованих оцінок експертних груп. 

3. Управління проектами у сфері інформаційних технологій 

ПКс3-1 

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, 
процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 
розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок 
наближеного чисельного розв’язання професійних задач. 

ПКс3-2 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та 
експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 

ПКс3-3 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує 
на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж. 

ПКс3-4 
Знати сучасні технології розробки та управління проектами, сучасні 
програмні засоби розробки проектів, методи та засоби складання моделі 
проекту за допомогою програмних засобів та вміти застосовувати отримані 
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теоретичні знання при вирішенні практичних задач, пов'язаних з 
програмними засобами розробки проектів. 

ПКс3-5 

Знати ключові поняття теорії систем, моделювання систем, етапи життєвого 
циклу систем, методи системної інженерії, стандарти проектування, методи 
управління розвитком складних систем та вміти застосовувати отримані 
знання при вирішенні практичних задач, пов’язаних з розробкою складних 
систем. 

ПКс3-6 
Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПКс3-7 
Знати сучасні технології та сучасні інструментальні засоби розробки 
програмних систем, вміти застосовувати їх на всіх етапах життєвого циклу 

ПКс3-8 

Знати основні принципи та методи раціональної організації, знати основні 
підходи до планування та контролю за функціонуванням операційних систем 
різних видів; особливості операційного менеджменту на підприємствах 
різних галузей, застосовувати отримані знання при створенні операційної 
системи та підтримки належного режиму її поточного функціонування 

ПКс3-9 

Знати теоретичні та практичні основи планування змісту, строків та вартості 
проекту, знати теоретичні основи мережевого та календарного планування, 
методи вирішення задач дискретної оптимізації та вміти застосовувати 
отримані знання при вирішенні практичних задач розробки розкладу проекту 

ПКс3-10 
Знати теоретичні та практичні основи в області операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства та вміти застосовувати методи 
підготовки звітів з операційної діяльності підприємства. 

ПКс3-11 
Знати організаційно-економічні основи управління конкурентоспроможністю 
об’єктів та вміти формувати стратегії поведінки фірми в залежності від сили 
конкуренції на різних ринках. 

ПКс3-12 

Здатність до формування колективних експертних оцінок та прийняття 
рішень на їх основі, здатність формувати кількісний та персональний склад 
експертних груп, знати основні етапи генерації експертних оцінок. Здатність 
застосування на практиці основні положення експертних методів, методів 
кластеризації та ранжування, групових експертних оцінок, методів 
узгодження оцінок та знаходження агрегованих оцінок експертних груп. 

ПКс3-13 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

4. Інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів 

ПКс4-1 
Здатність розробляти та тестувати спеціалізовані комплекси комп’ютерних 
програм різного призначення, визначати їх структуру та функціональні 
можливості. 

ПКс4-2 

Здатність застосовувати середовища програмування та інформаційні 
технології для розв’язання задач математичного моделювання, аналізу та 
синтезу різних систем і процесів з візуалізацією результатів аналізу в процесі 
розв’язання прикладних задач. 

ПКс4-3 

Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних 
процесів і систем, розв’язувати задачі математичного моделювання, 
досліджувати, розробляти та застосовувати системи і алгоритми  
інтелектуальної обробки даних. 

ПКс4-4 Здатність аналізувати задачі, що зв’язані з протіканням інформаційних 
потоків у комп’ютерних системах, обирати структуру інформаційних мереж і 
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втілювати її у конкретних умовах, розробляти мережне програмне 
забезпечення, у тому числі на основі хмарних технологій. 

ПКс4-5 
Здатність розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного 
моделювання і прогнозування, оцінювати вихідні дані, використовувати 
чисельні методи для розв’язання різноманітних задач. 

ПКс4-6 
Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування інформаційних 
складних систем, створення відповідних технологій та програмного 
забезпечення. 

ПКс4-7 

Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і 
аналізувати дані, отримані в них, а також математично формалізувати 
проблеми, що описані природною мовою, розпізнавати загальні підходи до 
математичного моделювання конкретних процесів. 

ПКс4-8 

Здатність формулювати постановку задачі оптимізації при проектуванні 
систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії 
оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та 
алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування. 

ПКс4-9 

Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем 
і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби 
моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, 
інтелектуального аналізу даних, застосовувати і розробляти програмне 
забезпечення для захисту інформації у комп’ютерних системах і мережах. 

5. Інформаційні технології проектування 

ПКс5-1 
Здатність до виконання структурного програмування та організації структур 
даних, володіння сучасними процедурно-орієнтованими алгоритмічними 
мовами 

ПКс5-2 
Здатність до об’єктно-орієнтованого мислення, знання об’єктно-орієнтованих 
мов програмування та здатність застосовувати такий підхід під час 
проектування складних програмних систем 

ПКс5-3 

Здатність до вирішення математичних та інженерних завдань, обробки 
масивів даних та їх наочного представлення, володіння сучасними 
програмними засобами символьної математики та системи компютерної 
алгебри 

ПКс5-4 
Мати знання з фундаментальних основ механіки, що забезпечують розуміння 
процесів і явищ, які мають місце в об’єктах проектування в прикладних 
інженерних застосуваннях 

ПКс5-5 
Здатність до використання чисельних методів для розв’язання прикладних 
інженерних задач, уміння алгоритмізовувати та програмно реалізовувати 
чисельні методи під час вирішення різних прикладних завдань 

ПКс5-6 
Розуміння основних явищ, які мають місце в дискретних динамічних 
системах, здатність до застосування математичних методів їх вивчення та 
засобів комп’ютерного моделювання 

ПКс5-7 
Мати базові знання з теоретичних основ методу скінченних елементів та 
алгоритмічних засобів його реалізації в сучасних системах інженерного 
аналізу і проектування 

ПКс5-8 

Мати уявлення щодо сучасних технологій та інструментальних засобів 
реалізації САПР, в тому числі, як розподілених інтелектуальних 
обчислювальних середовищ, здатність їх застосовувати на всіх етапах їх 
життєвого циклу процесу інженерного проектуання 
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ПКс5-9 
Здатність до виконання комп’ютерного моделювання складних об’єктів та 
процесів засобами сучасних програмних комплексів, в рамках вирішення 
задач проектування 

6. Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем 

ПКс6-1 

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, 
процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 
розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок 
наближеного чисельного розв’язання професійних задач.  

ПКс6-2 
Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПКс6-3 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує 
на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж. 

ПКс6-4 

Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної 
безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 
захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. 

ПКс6-5 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, 
побудови і практичного застосування функціональних моделей 
організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів 
оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах 
використання її комп’ютерної моделі. 

ПКс6-6 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та 
експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 

ПКс6-7 

Здатність досліджувати, розробляти та застосовувати системи і алгоритми  
інтелектуальної обробки даних з реального світу, забезпечувати отримання 
важливих висновків та визначення успішних дій, за допомогою таких систем 
і алгоритмів. 

ПКс6-8 

Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 
для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 
систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог 
замовника. 

ПКс6-9 
Здатність застосовувати інформаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення САD/САЕ систем для проектування та аналізу складних 
технічних процесів та систем  

7. Інформаційні технології консолідації знань 

ПКс7-1 

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, 
процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 
розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок 
наближеного чисельного розв’язання професійних задач. 

ПКс7-2 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує 
на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж. 

ПКс7-3 Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної 
безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 
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захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. 

ПКс7-4 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, 
побудови і практичного застосування функціональних моделей 
організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів 
оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на засадах 
використання її комп’ютерної моделі. 

ПКс7-5 
Здатність проектувати, будувати та впроваджувати нові алгоритми, процеси 
та прогнозуючі моделі для інтелектуального аналізу даних. 

ПКс7-6 

Здатність досліджувати, розробляти та застосовувати системи і алгоритми  
інтелектуальної обробки даних з реального світу, забезпечувати отримання 
важливих висновків та визначення успішних дій, за допомогою таких систем 
штучного інтелекту. 

ПКс7-7 

Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 
для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 
систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог 
замовника. 

ПКс7-8 

Здатність до ідентифікації об’єктів права інтелектуальної власності, розуміння їх 
місця в системі життєдіяльності людини, аналізу, тлумачення і застосовування 
положень чинних національних та міжнародних нормативних і правових актів 
для забезпечення балансу соціально-економічних інтересів суб’єктів права 
інтелектуальної власності. 

ПКс7-9 
Здатність розробляти структурне подання даних для вирішення практичних 
завдань, реалізовувати опис даних та алгоритмів їх обробки. 

ПКс7-10 
Здатність застосовувати різні алгоритми для аналізу та синтезу графічних 
зображень, експлуатувати графічні редактори для отримання та обробки 
зображень. 

ПКс7-11 
Здатність використовувати технології проектування програмного 
забезпечення та мови програмування для вирішення задач обробки даних. 

ПКс7-12 

Здатність розробляти та оцінювати дизайн графічного інтерфейсу, рекламних 
та маркетингових матеріалів, будувати тривимірні моделі реальних об’єктів 
та подавати графічну інформацію у вигляді, зручному для її подальшого 
аналізу.  

ПКс7-13 

Здатність  застосовувати об'єктно-орієнтований  підхід під час проектування 
складних програмних систем, використовувати сучасні програмні засоби, які 
призначені для створювання та налагодження об'єктно-орієнтованих 
додатків. 

ПКс7-14 
Здатність розробляти та застосовувати парсери для обробки контент-даних, 
формулювати запити на здійснювати пошук корисної інформації в XML-
документах. 

ПКс7-15 

Здатність оцінювати якість отриманих графічних зображень за обраними 
критеріями, експлуатувати програмні пакети для обробки зображень, 
добувати корисну інформацію для прийняття рішень на основі отриманих 
знань. 

ПКс7-16 

Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу великих масивів 
даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів 
аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук.  
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8. Системи штучного інтелекту 

ПКс8-1 

Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 
досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних 
моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування 
теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, 
інтерпретування отриманих результатів. 

ПКс8-2 

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. 

ПКс8-3 

Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного 
аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 
формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, 
невизначеності та ризики. 

ПКс8-4 

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. 

ПКс8-5 

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі 
архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази 
знань, для забезпечення обчислювальних потреб  багатьох користувачів, 
обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах. 

ПКс8-6 
Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПКс8-7 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує 
на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж. 

ПКс8-8 

Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної 
безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 
захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури. 

ПКс8-9 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень  при розробці та 
експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 

9. Комп’ютерне моделювання технічних систем 

ПКс9-1 
Здатність працювати з сучасною обчислювальною технікою, її програмним 
забезпеченням, розробляти обчислювальні програм на алгоритмічній мові  у 
об’єктно-орієнтованому середовищі, створювати бази даних. 

ПКс9-2 
Здатність створення тривимірних моделей машинобудівних об’єктів та їх 
складових, виробів промислового та індивідуального споживання, а також їх 
креслень. 

ПКс9-3 

Здатність використання основних законів та принципів механіки, які 
необхідні для аналізу фізичних явищ; структурного аналізу машин, 
моделювання різноманітних динамічних процесів, пошуку нових 
оптимальних розв’язань задач; динамічного аналізу та синтезу сучасних 



21 
 

Шифр Зміст 
машин, а також знань з механіки машин. 

ПКс9-4 

Здатність оцінювати технічне завдання, ставити та вирішувати задачі 
складання кінематичних схем механізмів та розрахункових схем деталей та 
вузлів, вибирати методику проектування та використовувати її, визначати 
матеріал і конструктивне виконання деталі або вузла. 

ПКс9-5 
Здатність розрахунку елементів різноманітних конструкцій машин і 
механізмів на міцність, жорсткість і стійкість при дії постійного, змінного у 
часі або ударного навантаження. 

ПКс9-6 
Здатність обирати тип скінчених елементів і розбивати конструкцію на 
елементи; визначати число параметрів у вузлах та їх фізичний зміст, 
проводити аналіз напружено-деформованого стану досліджуваних об’єктів. 

ПКс9-7 
Здатність розрізняти класи задач оптимізації; складати та застосовувати  
необхідні і достатні умови екстремуму; зводити відкриті моделі транспортної 
задачі до канонічної, застосовувати методи оптимізації для їх розв’язання. 

ПКс9-8 

Здатність створювати веб-сайти, веб-орієнтовані інтранет-додатки; 
формулювати і вирішувати завдання інтеграції інтранет-додатків з базами 
даних; забезпечувати захищеність застосувань, що розробляються, з погляду 
вимог інформаційної безпеки. 

ПКс9-9 
Здатність будувати реляційні моделі бази даних (проводити нормалізацію 
відношень); проводити адміністрування баз даних, організацію фізичних 
моделей даних; будувати проблемно орієнтовані бази даних. 

10. Комп'ютерне проектування транспортних засобів 

ПКс10-1 

Здатність застосовувати методи об'єктно-орієнтованого програмування і 
вміння виділяти і структурувати об'єкти предметної області, визначати 
взаємодію між ними, розробляти алгоритми, реалізовувати їх за допомогою 
мови програмування і середовища візуального програмування, створювати 
бази даних. 

ПКс10-2 
Здатність створення в тривимірному модельному просторі різних простих  і 
складних геометричних об'єктів, моделей машинобудівних об’єктів та їх 
складових. 

ПКс10-3 

Здатність до аналізу та розумінню основних тенденцій розвитку 
конструктивних рішень в галузі колісних та гусеничних машин; здатність 
застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і 
вузлів машин. 

ПКс10-4 

Здатність застосовувати методи та засоби дослідження, аналізу, діагностики 
та моделювання властивостей речовин (матеріалів), фізичних і хімічних 
процесів в них і в технологіях отримання, обробки і модифікацією матеріалів, 
а також їх використання в дослідженнях і розрахунках, володіння основами 
проектування технологічних процесів і технологічною документацією. 

ПКс10-5 

Здатність розуміти і складати технічну та проектну документацію в області 
комп'ютерних мереж, оцінювати якість і надійність об'єкта проектування, 
застосовувати інформаційні технології, що дозволяють проектувати і 
моделювати роботу комп'ютерних мереж відповідно до сучасних стандартів, 
встановлювати, налаштовувати і підтримувати працездатність мережевого 
обладнання і іншого програмно-апаратного забезпечення, необхідного для 
функціонування комп'ютерних мереж 

ПКс10-6 
Здатність розрахунку елементів різноманітних конструкцій машин і 
механізмів на міцність, жорсткість і стійкість при дії постійного, змінного у 
часі або ударного навантаження. 
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ПКс10-7 

Здатність використовувати закони електротехніки та електроніки в 
практичній діяльності; розраховувати параметри електричних схем; розуміти 
теоретичні основи електротехніки, принципи розрахунку параметрів 
електричних ланцюгів, методи вимірювання електричних параметрів і 
характеристик. 

ПКс10-8 

Здатність обирати тип скінчених елементів і розбивати конструкцію на 
елементи; визначати число параметрів у вузлах та їх фізичний зміст, 
проводити аналіз напружено-деформованого стану досліджуваних об’єктів та 
застосовувати інформаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення для проектування та аналізу складних технічних процесів та 
систем 

ПКс10-9 

Здатність досліджувати, розробляти та застосовувати системи і алгоритми  
інтелектуальної обробки даних, забезпечувати отримання важливих 
висновків та визначення успішних дій, за допомогою таких систем і 
алгоритмів, застосовувати теоретичні і практичні основи математично 
обґрунтованого процесу прийняття рішень. 

11. Інтелектуальні системи прийняття рішень 

ПКс11-1 

Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 
досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних 
моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування 
теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, 
інтерпретування отриманих результатів 

ПКс11-2 

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 

ПКс11-3 

Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання об’єктів, 
процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми чисельного 
розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням похибок 
наближеного чисельного розв’язання професійних задач 

ПКс11-4 

Здатність до системного мислення, застосування методології системного 
аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів 
формалізації та розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, 
невизначеності та ризики. 

ПКс11-5 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 
застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-
орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, 
методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами 
управління 

ПКс11-6 

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі 
архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази 
знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, 
обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах 

ПКс11-7 

Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 
для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 
систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог 
замовника. 
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ПКс11-8 
Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук 

ПКс-9 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та 
експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації 
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4 ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН) 
 
Шифр Зміст 

Загальна підготовка 

РНз-1 

Знання лексичних, граматичних, стилістичних особливостей державної та 
іноземної лексики, термінології в галузі комп’ютерних наук, граматичних 
структур для розуміння і продукування усно та письмово іноземних текстів у 
професійній сфері 

РНз-2 
Знання методів навчання, організації та здійснення, стимулювання та 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної області 
комп'ютерних наук. 

РНз-3 Знання методів, способів та технологій  збору інформації з різних джерел,  
контент-аналізу документів, аналізу та обробки даних. 

РНз-4 Знати основи історичного мислення, мати уявлення про джерела історичного 
знання і способи роботи з ними 

РНз-5 Знати наукові, філософські та релігійні картини всесвіту, суті призначення і 
сенс життя людини, мати уявлення про своєрідність філософії 

РНз-6 

Знати умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження 
життя, природи, культури, моральних обов’язків людини по відношенню до 
інших і самого себе, про духовні цінності, їх значення у творчості і 
повсякденному житті 

РНз-7 Знати та використовувати методи фундаментальних наук для розв’язання 
загальноінженерних та професійних завдань 

РНз-8 Знати суть основних економічних категорій, наукові основи та шляхи 
підвищення виробництва, економії ресурсів  

РНз-9 Знати законодавчу та нормативну базу держави щодо основ професійної безпеки 
та здоров’я, а також  міжнародні стандарти за даним напрямом 

РНз-10 
Знати правове забезпечення охорони природного навколишнього 
середовища, вміти проводити інструментальні виміри числових значень 
нормованих показників стану навколишнього та виробничого середовища 

РНз-11 Знати структуру, форми і методи наукового пізнання та їх еволюції, розуміти 
цінність наукової раціональності та її історичних типів 

Професійна підготовка 

РН-1 

Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та дискретного 
аналізу, включаючи аналіз нескінчено малих, інтегральне числення, лінійну 
алгебру, аналітичну геометрію, диференційні рівняння, функціональний 
аналіз, комбінаторику, теорію графів, булеву алгебру.  

РН-2 

Знання закономірностей  випадкових явищ,  їх  властивостей та операцій над 
ними, теорем і законів розподілу випадкових величин, ймовірнісні методи 
дослідження складних систем, базові поняття математичної статистики, 
методи опрацювання емпіричних даних, перевірки статистичних гіпотез на 
основі вибіркових даних, елементи теорії регресії і кореляції.  

РН-3 

Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей алгоритмів, 
примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних та частково-рекурсивних  
функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових 
проблем,  понять часової та просторової складності алгоритмів при 
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розв’язанні обчислювальних задач.    

РН-4 

Знання понять операції, операційної системи, моделі операції, етапи розробки 
моделі операції; класифікацію економіко-математичних моделей і методів; 
принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; методи 
розв’язання задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного, 
динамічного програмування; особливості побудови та розв’язання 
багатокритеріальних задач.  

РН-5 

Знання методології системного аналізу для системного дослідження 
детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та 
експлуатації  інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних 
технологій, інших об’єктів професійної діяльності 

РН-6 

Знання моделей систем масового обслуговування, мереж Петрі; методології 
ймовірнісного та імітаційного моделювання  об’єктів, процесів і систем; 
планування та проведення експериментів з моделями, прийняття рішень 
щодо досягнення мети за результатами моделювання. 

РН-7 

Знання  структур даних та фундаментальних алгоритмів, методології та 
інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, 
особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і 
технологій проектування і розроблення програмних продуктів різного 
призначення.    

РН-8 

Знання принципів, інструментальних засобів, мов веб-програмування,  
технологій створення баз даних, сховищ і вітрин даних та бази знань для 
розробки розподілених застосувань з інтеграцією баз і сховищ даних в 
архітектуру клієнт-сервер. 

РН-9 

Знання архітектури комп’ютера, функцій операційних систем (ОС), 
програмних інтерфейсів для доступу прикладних програм до засобів ОС, мов 
системного програмування та методів розробки програм, що взаємодіють з 
компонентами комп’ютерних систем. 

РН-10 
Знання сучасної теорії організації баз даних і знань, методів і технологій їх 
розробки, вміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до 
них 

РН-11 
Знання етапів та результатів науково-технічного розвитку у галузі 
інформаційних технологій, вміння узагальнювати та застосовувати вироблені 
у галузі знання та технології 

Професійна підготовка зі спеціалізацій 
1. Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології 

РНс1-1 
Здатність оперувати аналітичним підходом та базисними даними щодо 
геометричних образів та їх інтерпретації. 

РНс1-2 

Здатність використовувати базові алгоритмічні структури, поняття 
математичної моделі задачі, алгоритму, програми та обирати мову 
програмування, інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в 
процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

РНс1-3 
Здатність створювати проекційні моделі геометричних об’єктів, формувати 
кресленики, розв’язувати позиційні та метричні задачі, графічно відображати 
технічні об’єкти при їх конструюванні. 
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РНс1-4 

Здатність використовувати пакети прикладних векторних та растрових 
програм для створення різновидів графічної продукції, розробляти рекламні 
продукти, в тому числі тривимірні мультимедійні, та розміщувати їх в 
інтернет-середовищі, застосовувати програмні продукти для розробки та 
створення візуальних ефектів засобами комп’ютерної графіки. 

РНс1-5 

Здатність комплексно використовувати для побудови комп’ютерних 
інформаційних систем знання з теорії моделей, реляційної теорії та методів 
структурного проектування, комплексно розв'язувати задачі вибору 
інструментальних засобів щодо сучасних технологій обробки інформації в 
мережі Internet, використовувати комп’ютерні системи і мережі передачі 
даних та аналізувати якість роботи комп’ютерних мереж. 

РНс1-6 

Здатність використовувати сучасні комп’ютерні засоби для обробки 
графічної інформації  різного роду, застосовувати основні теорії ітераційних 
функцій, основні класи аналітичних кривих, основні теорії сплайнів, основні 
класи поверхонь. 

РНс1-7 
Здатність до програмної реалізації графічних інтерфейсів користувача, 
двовимірних та тривимірних графічних додатків, розробки алгоритмів 
комп'ютерної анімації та рендерінгу засобами мов програмування. 

РНс1-8 
Здатність розробляти та реалізовувати сюжет, рівні та механіку 
комп’ютерних ігор. 

РНс1-9 
Здатність використовувати методи аналізу та моделювання складних 
динамічних систем з використанням геометричних інтерпретацій. 

2. Інформаційні управляючі системи та технології 

РНс2-1 

Знати чисельні методи лінійної та нелінійної алгебри, наближення функцій, 
методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання 
звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, рішення рівнянь в 
частинних похідних, теоретичних особливостей чисельних методів та 
можливостей їх адаптації до інженерних задач. Використовувати 
математичні пакети та розробляти програми реалізації чисельних методів, 
обґрунтовано вибирати чисельні методи при розв’язанні інженерних задач  в 
процесі проектування та моделювання  інформаційних і програмних систем і 
технологій, оцінювати ефективність чисельних методів, зокрема збіжність, 
стійкість та трудомісткість реалізації. 

РНс2-2 

Знати стандарти, методи, технології і засоби управління процесами 
життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій. Використовувати методології, технології та 
інструментальні засоби управління життєвим циклом інформаційних систем, 
програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій 
відповідно до вимог і обмежень замовника, вміння готувати проектну 
документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-
план, креативний бриф, угоду, договір, контракт та ін.). 

РНс2-3 
Знати концепції інформаційної безпеки,принципи безпечного проектування 
ІС а ІТ, методологію безпечного програмування, погроз і атак, безпеки 
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комп’ютерних мереж, методи криптографії. Зберігати конфіденційність, 
цілісність та доступність інформації, забезпечувати автентичність, 
відстежуваність та надійність інформації в умовах неповноти та 
невизначеність вихідних даних, багатокритеріальності професійних задач. 

РНс2-4 

Знати архітектуру та програмне забезпечення високопродуктивних  
паралельних та розподілених обчислювальних систем, чисельні методи та 
алгоритми для паралельних структур. Виконувати паралельні та розподілені 
обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних 
структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації 
паралельного та розподіленого програмного забезпечення. 

РНс2-5 

Знати методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 
інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням 
програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних. 
Використовувати технології OLAP, DataMining, TextMining, WebMiningв 
процесі інтелектуального багатовимірного аналізу даних; розв’язувати 
професійні задачі з використанням методів класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил. 

РНс2-6 

Знати мережні технології, архітектуру комп’ютерних мереж, технології 
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення в 
процесі виконання розподілених обчислень. Володіти методами і засобами 
роботи з комп’ютерними мережами; вибирати конфігурацію, тип і структуру 
комп’ютерної мережі; експлуатувати  комп’ютерні мережі в процесі 
виконання розподілених обчислень 

РНс2-7 

Знати методологію та технологію проектування складних систем, CASE-
засобів проектування систем, методів структурного аналізу систем,  об'єктно-
орієнтованої методології проектування, документування проекту, методики 
оцінки трудомісткості розробки складних систем. Використовувати 
технології проектування складних систем, вибирати CASE- засоби; 
формулювати техніко-економічні вимоги, розробляти інформаційні та 
програмні системи з використанням шаблонів та засобів автоматизованого 
проектування. 

РНс2-8 

Знати міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, 
управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів 
розробки ПЗ, методів забезпечення якості ІТсистем. Застосовувати у роботі 
міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, управління 
та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. 

РНс2-9 

Знати основні положення технології структуризації  колективних експертних 
оцінок та прийняття рішень на їх основі. Вміти формувати кількісний та 
персональний склад експертних груп, знати основні етапи генерації 
експертних оцінок. Знати основні положення експертних методів, методів 
кластеризації та ранжування, групових експертних оцінок, методів 
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узгодження оцінок та знаходження агрегованих оцінок експертних груп. 

3. Управління проектами у сфері інформаційних технологій 

РНс3-1 

Знати чисельні методи лінійної та нелінійної алгебри, наближення функцій, 
методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання 
звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, рішення рівнянь в 
частинних похідних, теоретичних особливостей чисельних методів та 
можливостей їх адаптації до інженерних задач. Використовувати 
математичні пакети та розробляти програми реалізації чисельних методів, 
обґрунтовано вибирати чисельні методи при розв’язанні інженерних задач  в 
процесі проектування та моделювання  інформаційних і програмних систем і 
технологій, оцінювати ефективність чисельних методів, зокрема збіжність, 
стійкість та трудомісткість реалізації. 

РНс3-2 

Знати архітектуру та програмне забезпечення високопродуктивних  
паралельних та розподілених обчислювальних систем, чисельні методи та 
алгоритми для паралельних структур. Виконувати паралельні та розподілені 
обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних 
структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації 
паралельного та розподіленого програмного забезпечення. 

РНс3-3 

Знати мережні технології, архітектуру комп’ютерних мереж, технології 
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення в 
процесі виконання розподілених обчислень. Володіти методами і засобами 
роботи з комп’ютерними мережами; вибирати конфігурацію, тип і структуру 
комп’ютерної мережі; експлуатувати  комп’ютерні мережі в процесі 
виконання розподілених обчислень 

РНс3-4 
Знати та володіти сучасними технологіями розробки та управління 
проектами. Демонструвати уміння та навички складання моделі проекту за 
допомогою програмних засобів 

РНс3-5 
Знати та володіти сучасними методами системної інженерії, стандартними 
проектування складних систем. Вміти застосовувати отримані знання при 
вирішенні практичних задач, пов’язаних з розробкою складних систем. 

РНс3-6 

Знати методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 
інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням 
програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних. 
Використовувати технології OLAP, DataMining, TextMining, WebMiningв 
процесі інтелектуального багатовимірного аналізу даних; розв’язувати 
професійні задачі з використанням методів класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил. 

РНс3-7 
Демонструвати уміння та навички розробки проектів за допомогою сучасних 
інструментальних засобів управлення проектами. 

РНс3-8 
Знати та володіти навичками та уміннями створенні операційної системи та 
підтримки належного режиму її поточного функціонування. 

РНс3-9 
Знати та застосувати основи мережевого та календарного планування, методи 
вирішення задач дискретної оптимізації при вирішенні практичних задач 
розробки розкладу проекту. 
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РНс3-10 
Знати та володіти навичками та уміннями створювати звіти з операційної 
діяльності підприємства. 

РНс3-11 
Знати та володіти навичками та уміннями формування стратегії поведінки 
фірми в залежності від сили конкуренції на різних ринках. 

РНс3-12 

Знати основні положення технології структуризації  колективних експертних 
оцінок та прийняття рішень на їх основі. Вміти формувати кількісний та 
персональний склад експертних груп, знати основні етапи генерації 
експертних оцінок. Знати основні положення експертних методів, методів 
кластеризації та ранжування, групових експертних оцінок, методів 
узгодження оцінок та знаходження агрегованих оцінок експертних груп. 

РНс3-13 

Знати міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, 
управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів 
розробки ПЗ, методів забезпечення якості ІТ-систем. Застосовувати у роботі 
міжнародні стандарти з оцінки якості програмного забезпечення, управління 
та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів розробки ПЗ. 

4. Інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів 

РНс4-1 

Володіння сучасними методами розробки програм і програмних комплексів 
та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, 
алгоритмів процедур і операцій; уміння проектувати, реалізовувати, 
тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби 
роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах. 

РНс4-2 
Знання методології та інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого 
аналізу, проектування та програмування, особливості різних принципів і 
технологій розробки програмного забезпечення. 

РНс4-3 

Вміти розв’язувати лінійні диференціальні та різницеві рівняння, а також 
системи диференціальних рівнянь; знати і застосовувати на практиці 
обчислювальні методи лінійної та нелінійної алгебри, наближення функцій, 
методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання 
звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, рішення рівнянь в 
частинних похідних, теоретичних особливостей чисельних методів та 
можливостей їх адаптації до інженерних задач; розуміти і застосовувати на 
практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати 
вихідні дані, використовувати чисельні методи для розв’язання 
різноманітних задач. 

РНс4-4 

Знання архітектури сучасних обчислювальних та інформаційно-аналітичних 
систем і комп’ютерних мереж; уміння проектувати, реалізовувати, тестувати, 
експлуатувати комп’ютерні системи і мережі, знання концепцій та 
теоретичних основ захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах в 
умовах можливих погроз і атак. 

РНс4-5 

Знання базових принципів математичної логіки, алгебри висловлювань, 
алгебри предикатів, формальні системи, нормальні алгоритми Маркова, 
машини Тюрінга, теорію складності алгоритмів, та вміння її застосовувати 
при розробці програмного забезпечення. 

РНс4-6 

Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи 
математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного 
моделювання, технології системного і статистичного аналізу, 
інтелектуального аналізу багатовимірних даних. 
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РНс4-7 

Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами даних і 
знань та інформаційні системи, проектувати, реалізовувати, тестувати, 
впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з 
даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах 

РНс4-8 

Знати основи теорії оптимізації, теорії прийняття рішень в умовах 
обмеженості ресурсів та багатьох критеріїв якості, вміти застосовувати їх на 
практиці для розв’язання прикладних задач управління і проектування бізнес-
систем; створювати ефективні алгоритми для обчислювальних задач 
системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень. 

РНс4-9 

Знання принципів та технологій розробки спеціалізованого прикладного 
програмного забезпечення для систем обробки графічних зображень, систем 
підтримки діяльності підприємств та установ, розподілених інформаційно-
аналітичних і корпоративних інформаційних систем, мобільних систем та 
вміння проектувати спеціалізоване програмне забезпечення. 

5. Інформаційні технології проектування 

РНс5-1 
Знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно-орієнтованих 
мов, основних структур даних, уміння їх застосовувати під час програмної реалізації 
алгоритмів професійних завдань 

РНс5-2 
Знання об’єктно-орієнтованих мов програмування та вміння застосовувати об’єктно-
орієнтований підхід під час проектування складних програмних систем 

РНс5-3 
Знання сучасних програмних систем символьної математики. Уміння застосовувати 
системи компютерної алгебри для вирішення математичних та інженерних завдань, 
обробки масивів даних та їх графічного/візуального представлення  

РНс5-4 
Розуміння теоретичних основ механіки, основних явищ, які мають місце в об’єктах 
проектування, вміння аналізувати результати інженерних розрахунків, що 
отримуються сучасними системами САПР  

РНс5-5 
Уміння алгоритмізовувати та програмно реалізовувати сучасні чисельні методи під 
час вирішення різних прикладних завдань 

РНс5-6 
Знання основних фундаментальні явища в дискретних динамічних системах різної 
природи, володіти методами та алгоритмами їх досліджень, засобами 
комп’ютерного моделювання 

РНс5-7 
Знання теоретичних основ методу скінченних елементів та алгоритмічних засобів 
його реалізації в сучасних системах інженерного аналізу і проектування 

РНс5-8 
Володіння інструментальними засобами сучасних САПР при проектування складних 
інженерних об’єктів сучасної техніки  

РНс5-9 
Уміння використовувати сучасні програмні комплексів інженерних розрахунків на 
основі використання методів та програмних засобів комп’ютерного моделювання 
складних об’єктів і процесів 

6. Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем 

РНс6-1 

Знання чисельних методів лінійної та нелінійної алгебри, наближення 
функцій, методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій, 
розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, рішення 
рівнянь в частинних похідних, теоретичних особливостей чисельних методів 
та можливостей їх адаптації до інженерних задач. 

РНс6-2 Знання методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 
інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, 
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кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням 
програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних. 

РНс6-3 
Знання мережних технологій, архітектури комп’ютерних мереж, технології 
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення в 
процесі виконання розподілених обчислень. 

РНс6-4 
Знання концепції інформаційної безпеки, принципів безпечного 
проектування ІС а ІТ, методології безпечного програмування, погроз і атак, 
безпеки комп’ютерних мереж, методи криптографії. 

РНс6-5 

Знання методології та технології проектування складних систем, CASE-
засобів проектування систем, методів структурного аналізу систем,  об'єктно-
орієнтованої методології проектування, документування проекту, методики 
оцінки трудомісткості розробки складних систем. 

РНс6-6 
Знання архітектури та програмного забезпечення високопродуктивних  
паралельних та розподілених обчислювальних систем, чисельних методів та 
алгоритмів для паралельних структур. 

РНс6-7 Знання систем та алгоритмів інтелектуальної обробки даних з реального 
світу, визначення успішних дій, за допомогою таких систем і алгоритмів. 

РНс6-8 
Знання стандартів, методів, технологій і засобів управління процесами 
життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій. 

РНс6-9 
Знання інформаційних технологій та побудови спеціалізованого програмного 
забезпечення САD/САЕ систем, вміння проектувати та аналізувати складні 
технічні процеси та системи 

7. Інформаційні технології консолідації знань 

РНс7-1 

Знання чисельних методів лінійної та нелінійної алгебри, наближення 
функцій, методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій, 
розв'язання звичайних диференціальних та  інтегральних рівнянь, рішення 
рівнянь в частинних похідних, теоретичних особливостей чисельних методів 
та можливостей їх адаптації до інженерних задач.    

РНс7-2 
Знання мережних технологій, архітектури комп’ютерних мереж, технології 
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення в 
процесі виконання розподілених обчислень. 

РНс7-3 
Знання концепції інформаційної безпеки, принципів безпечного 
проектування ІС а ІТ, методології безпечного програмування, погроз і атак, 
безпеки комп’ютерних мереж, методи криптографії. 

РНс7-4 

Знання методології та технології проектування складних систем, CASE-
засобів проектування систем, методів структурного аналізу систем,  об'єктно-
орієнтованої методології проектування, документування проекту, методики 
оцінки трудомісткості розробки складних систем. 

РНс7-5 Знати системи і алгоритми  інтелектуальної обробки даних з реального світу 

РНс7-6 Знати системи штучного інтелекту, що використовуються для 
інтелектуальної обробки даних з реального світу 

РНс7-7 
Знання методологій, технологій та інструментальних засобів для управління 
процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і 
сервісів інформаційних технологій. 
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РНс7-8 

Системні знання щодо правових, економічних та інформаційних процесів та 
закономірностей функціонування та розвитку інтелектуальної власності, вміння 
інтерпретувати й використовувати у особистій і професійній життєдіяльності 
знання щодо інтелектуальної власності як підґрунтя сталого розвитку знання-
орієнтованого суспільства, навички застосування положень чинних нормативних і 
правових актів у сфері інтелектуальної власності; здійснення патентних досліджень, 
ліцензування і забезпечення патентних та авторських прав при створенні 
інноваційних продуктів у певній галузі знань та професійної діяльності. 

РНс7-9 
Знання основ застосування структуризації та типізації даних у технологіях 
програмування, основних алгоритмів обробки даних. 

РНс7-10 
Знання методів синтезу та аналізу зображень, принципів роботи популярних 
графічних пакетів 

РНс7-11 

Знання та розуміння  методів  створення та верифікації прикладних програм  
із використанням мов програмування для розроблення прикладного 
програмного забезпечення з використанням сучасних  
інформаційних технологій. 

РНс7-12 

Знання методів та засобів розробки дизайну графічного інтерфейсу, 
рекламних та маркетингових матеріалів, способів побудови тривимірних 
моделей реальних об’єктів та принципів подачі графічної інформацію у 
вигляді, зручному для її подальшого аналізу. 

РНс7-13 

Знання понять та принципів об'єктно-орієнтованого аналізу базових структур 
даних; знання семантичних, синтаксичних та функціональних властивостей 
мов об'єктно-орієнтованого програмування для розробки програмних 
додатків.  

РНс7-14 
Знання методів та способів зберігання, обробки та передачі інформації у 
вигляді XML-документів, методів застосування процедурної логіки з 
реляційними СУБД 

РНс7-15 
Знання методів та засобів аналізу графічних зображень, добування корисної 
інформації з графічних зображень різних видів та перетворення графічної 
інформації  

РНс7-16 

Знання методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 
інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних 
інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних.   

8. Системи штучного інтелекту 

РНс8-1 

Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та дискретного 
аналізу, включаючи аналіз нескінчено малих, інтегральне числення, лінійну 
алгебру, аналітичну геометрію, диференційні рівняння, функціональний 
аналіз, комбінаторику, теорію графів, бульову алгебру. 

РНс8-2 

Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей алгоритмів, 
примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних та частково-рекурсивних  
функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових 
проблем,  понять часової та просторової складності алгоритмів при 
розв’язанні обчислювальних задач. 

РНс8-3 

Знання методології системного аналізу для системного дослідження 
детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та 
експлуатації  інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних 
технологій, інших об’єктів професійної діяльності 
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РНс8-4 

Знання моделей систем масового обслуговування, мереж Петрі; методології 
ймовірнісного та імітаційного моделювання  об’єктів, процесів і систем; 
планування та проведення експериментів з моделями, прийняття рішень 
щодо досягнення мети за результатами моделювання. 

РНс8-5 

Знання принципів,  інструментальних засобів, мов веб-програмування,  
технологій створення баз даних,сховищ і вітрин даних та бази знань для 
розробки розподілених застосувань з інтеграцією баз і сховищ даних в 
архітектуру клієнт-сервер. 

РНс8-6 

Знання методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 
інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням 
програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних.  . 

РНс8-7 
Знання мережних технологій, архітектури комп’ютерних мереж, технології 
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення в 
процесі виконання розподілених обчислень. 

РНс8-8 
Знання концепції інформаційної безпеки, принципів безпечного 
проектування ІС а ІТ, методології безпечного програмування, погроз і атак, 
безпеки комп’ютерних мереж, методи криптографії. 

РНс8-9 

Знання архітектури та програмного забезпечення високопродуктивних  
паралельних та розподілених обчислювальних систем, чисельних методів та 
алгоритмів для паралельних структур. 
 

9. Комп’ютерне моделювання технічних систем 

РНс9-1 
Знання технології структурного програмування, методів покрокової 
деталізації, методів розробки алгоритму «зверху донизу», процедур та 
функцій у числових методах, методів реалізації програм 

РНс9-2 
Знання методів автоматизованої побудови креслень та моделей, основних вимог 
до системи державних; принципів моделювання та проектування, класифікацію 
способів представлення моделей систем. 

РНс9-3 Знання теорії статики, способів обрахування кінетичної енергії механічної 
системи, загального рівняння динаміки, 

РНс9-4 
Знання типових деталей та вузлів, методів їх конструювання, можливості 
систем автоматизованого проектування деталей і методи оптимізаційного 
проектування. 

РНс9-5 
Знання прямих і непрямих методів розв'язку задач пошуку умовного 
екстремуму; сутність принципів максимуму; алгоритму розв’язання задачі 
динамічного програмування різними методами. 

РНс9-6 
Знання методів інженерних розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість і 
витривалість типових деталей та вузлів різноманітних механізмів при різних 
видах деформації. 

РНс9-7 Знання числових методів обчислення задач механіки машинобудівних 
конструкцій орієнтованих на використання сучасної обчислювальної техніки. 

РНс9-8 

Знання основних принципів і технологій організації глобальної комп'ютерної 
мережі Інтернет, основ технології прикладного програмування для Інтернет; 
основ технологій інформаційної безпеки стосовно розподілених мережевих 
систем. 

РНс9-9 Знання понятійного апарату організації даних, існуючих моделей організації 
даних, принципів організації проблемно-орієнтованих баз даних. 
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10. Комп'ютерне проектування транспортних засобів 

РНс10-1 

Знання побудови алгоритмів, розробки структури даних, написання текстів 
програм, налагодження і тестування програми, а також документування, 
доробка і супровід; знання процедур та функцій у числових методах, методів 
реалізації програм 

РНс10-2 
Знання методів автоматизованої побудови креслень та моделей, основних вимог 
до системи державних стандартів; принципів моделювання та проектування, 
класифікації способів представлення моделей систем. 

РНс10-3 
Знання типових деталей та вузлів колісних та гусеничних машин, методів їх 
конструювання, можливості застосування систем автоматизованого 
проектування деталей та методів оптимізаційного проектування. 

РНс10-4 

Знання методів дослідження, аналізу, діагностики та моделювання 
властивостей речовин (матеріалів), володіти технологіями отримання 
матеріалів з певними властивостями, володіння основами проектування 
технологічних процесів і технологічною документацією. 

РНс10-5 Знання мережних технологій, архітектури комп’ютерних мереж, технології 
адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення. 

РНс10-6 
Знання методів інженерних розрахунків на міцність, жорсткість, стійкість і 
витривалість типових деталей та вузлів різноманітних механізмів при різних 
видах деформації. 

РНс10-7 
Знання методів експериментального дослідження електронних пристроїв за 
заданою методикою, виконувати монтаж, регулювання і випробування 
електроенергетичного і електротехнічного обладнання 

РНс10-8 

Знання методу скінченних елементів як чисельного методу розв'язання 
рівнянь в часткових похідних; знання в розробці математичних моделей, що 
описують поведінку поля різної фізичної природи (теплового, електричного, 
магнітного і т.д.). 

РНс10-9 

Знання методів та алгоритмів оперативної аналітичної обробки та 
інтелектуального аналізу даних для задач класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням 
програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних. 

11. Інтелектуальні системи прийняття рішень 

РНс11-1 
Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та дискретного аналізу, 
включаючи аналіз нескінчено малих, інтегральне числення, лінійну алгебру, 
аналітичну геометрію, диференційні рівняння, функціональний аналіз, 
комбінаторику, теорію графів, булеву алгебру. 

РНс11-2 

Знання закономірностей  випадкових явищ,  їх  властивостей та операцій над 
ними, теорем і законів розподілу випадкових величин, ймовірнісні методи 
дослідження складних систем, базові поняття математичної статистики, методи 
опрацювання емпіричних даних, перевірки статистичних гіпотез на основі 
вибіркових даних, елементи теорії регресії і кореляції. 

РНс11-3 

Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей алгоритмів, 
примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних та частково-рекурсивних  
функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових 
проблем,  понять часової та просторової складності алгоритмів при розв’язанні 
обчислювальних задач.    

РНс11-4 
Знання понять операції, операційної системи, моделі операції, етапи розробки 
моделі операції; класифікацію економіко-математичних моделей і методів; 
принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; методи 
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розв’язання задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного, 
динамічного програмування; особливості побудови та розв’язання 
багатокритеріальних задач. 

РНс11-5 

Знання методології системного аналізу для системного дослідження 
детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та 
експлуатації  інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних 
технологій, інших об’єктів професійної діяльності 

РНс11-6 

Знання моделей систем масового обслуговування, мереж Петрі; методології 
ймовірнісного та імітаційного моделювання  об’єктів, процесів і систем; 
планування та проведення експериментів з моделями, прийняття рішень щодо 
досягнення мети за результатами моделювання. 

РНс11-7 

Знання  структур даних та фундаментальних алгоритмів, методології та 
інструментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, 
особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів і 
технологій проектування і розроблення програмних продуктів різного 
призначення.    

РНс11-8 

Знання принципів, інструментальних засобів, мов веб-програмування,  
технологій створення баз даних, сховищ і вітрин даних та бази знань для 
розробки розподілених застосувань з інтеграцією баз і сховищ даних в 
архітектуру клієнт-сервер. 

РНс11-9 
Знання сучасної теорії організації баз даних і знань, методів і технологій їх 
розробки, вміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до 
них 
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5 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ, 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

1. Загальна підготовка (ЗП) 
ЗП 1 Історія України 3,0 ЗК-4 РНз-4 

ЗП 2 Іноземна мова 8,0 ЗК-1 РНз-1 

ЗП 3 Українська мова 3,0 ЗК-1 РНз-1 

ЗП 4 Філософія 3,0 ЗК-5 РНз-5 

ЗП 5 Історія української культури 2,0 ЗК-6 РНз-6 

ЗП 6 Основи економічної теорії 2,0 ЗК-8 РНз-8 

ЗП 7 Математичний аналіз ч.1 5,0 ЗК-2, ЗК-3,ЗК-7, 
ПК-1 

РНз-2, РНз-3, 
РНз-7,РН-1 

ЗП 8 Математичний аналіз ч.2 4,0 ЗК-2, ЗК-3,ЗК-7, 
ПК-1 

РНз-2, РНз-3, 
РНз-7,РН-1 

ЗП 9 Фізика 4,0 ЗК-2, ЗК-3,ЗК-7, 
ПК-6 

РНз-2, РНз-3, 
РНз-7,РН-6 

ЗП 10 Лінійна алгебра 4,0 ЗК-2, ЗК-3,ЗК-7, 
ПК-1 

РНз-2, РНз-3, 
РНз-7, РН-1 

ЗП 11 Дискретна математика ч.1 4,0 ЗК-2, ЗК-7, ПК-1 РНз-2, РНз-7, 
РН-1 

ЗП 12 Дискретна математика ч.2 4,0 ЗК-2, ЗК-7, ПК-1 РНз-2, РНз-7, 
РН-1 

ЗП 13 Теорія імовірностей 4,0 ЗК-2, ЗК-7, ПК-2 РНз-2, РНз-7, 
РН-2 

ЗП 14 Математична статистика 4,0 ЗК-2, ЗК-7,  
ПК-2, ПК-6 

РНз-2, РНз-7, 
РН-2, РН-6 

ЗП 15 Екологія 2,0 ЗК-9,ЗК-10 РНз-9,РНз-10 

ЗП 16 Економіка та організація 
виробництва програмних 

продуктів 

3,0 ЗК-8, ПК-4 РНз-8, РН-4 

ЗП Фізичне виховання 12,0 - - 

2. Професійна підготовка (ПП) 
2.1. За спеціальністю 

ПП 1 Архітектура обчислювальних 
систем 

4.0 ПК-9 РН-9 
 

ПП 2 Алгоритми і структури даних 3.0 ПК-1, ПК-3,  
ПК-7 

РН-1, РН-3,  
РН-7 

ПП 3 Операційні системи 4.0 ПК-7, ПК-9 РН-4, РН-7,  
РН-9 

ПП 4 Організація баз даних 4.0 ЗК-3,ПК-8,  
ПК-10 

РНз-3,РН-8,  
РН-10 

ПП 5 Крос-платформне програмування 4.0 ПК-7 РН-7 

ПП 6 Моделювання складних систем 5.0 ПК-4, ПК-5,  
ПК-6 

РН-4, РН-5, 
РН-6 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ПП 7 Історія науки і техніки 2.0 ЗК-11, ПК-11 РНз-11,  
РН-11, 

ПП 8 Основи професійної безпеки та 
здоров’я людини 

3.0 ЗК-9  РНз-9 

ПП 9 Основи веб-технологій 4.0 ПК-8, ПК-9 РН-8, РН-9, 
 

2.2. За спеціалізаціями 

1. Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології 

ППс1 1 Геометричні перетворення та 
аналітична геометрія 4,0 

ПК-1, ПКс1-1 РН-1, РНс1-1 

ППс1 2 Основи алгоритмізації та 
програмування 6,0 ПК-1, ПКс1-2 РН-1, РНс1-2 

ППс1 3 Інженерна графіка 5,0 ЗК-7, ПКс1-3 РНз-7, РНс1-3 

ППс1 4 Основи створення графічних 
додатків 5,0 

ПК-3,  
ПК-7, ПКс1-2, 

ПКс1-7 

РН-3,  
РН-7, РНс1-2, 

РНс1-7 
ППс1 5 Інтернет-технології комп’ютерної 

графіки та анімації. Ч.1 4,0 
ПК-8, ПК-9, 

ПКс1-5 
РН-8, РН-9, 

РНс1-5 
 

ППс1 6 Інтернет-технології комп’ютерної 
графіки та анімації. Ч.2 3,0 

ПК-8, ПК-9, 
ПКс1-5 

РН-8, РН-9, 
РНс1-5 

 
ППс1 7 

Чисельні методи 4,0 
ЗК-2, ЗК-3,ЗК-7, 

ПК-1, ПКс1-1 
РНз-2, РНз-3, 
РНз-7,РН-1, 

РНс1-1 
ППс1 8 Комп'ютерна графіка 4,0 ПК-1, ПК-3,  

ПК-7, ПКс1-6 
РН-1, РН-3,  

РН-7, РНс1-6 
ППс1 9 Проектування баз даних 4,0 ПК-8, ПК-10, 

ПКс1-5 
РН-8, РН-10, 

РНс1-5 
ППс1 

10 
Об'єктно-орієнтоване 
програмування 4,0 ПК-1, ПК-3,  

ПК-7, ПКс1-2 
РН-1, РН-3,  

РН-7, РНс1-2 
ППс1 

11 Комп'ютерні мережі 3,0 
ПК-8, ПК-9, 

ПКс1-5 
РН-8, РН-9, 

РНс1-5 
 

ППс1 
12 Інтелектуальний аналіз даних 3,0 

ПК-2, ПК-5, ПК-
6, ПКс1-2 

РН-2, РН-5, РН-
6, РНс1-2 

 
ППс1 

13 
Технології анімації та рендерінгу. 
Ч.1 5,0 ПК-3,  

ПК-7, ПКс1-7 
РН-3,  

РН-7, РНс1-7 
ППс1 

14 
Технології анімації та рендерінгу. 
Ч.2 4,0 ПК-3,  

ПК-7, ПКс1-7 
РН-3,  

РН-7, РНс1-7 
ППс1 

15 
Основи моделювання 
спеціальних ефектів у 
комп'ютерній графіці 

5,0 
ПК-1, ПКс1-4 РН-1, РНс1-4 

ППс1 
16 

Основи геометричного 
моделювання 6,0 ПК-1, ПКс1-6 РН-1, РНс1-6 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс1 
17 

Основи графічної композиції у 
віртуальному середовищі 5,0 ПК-1, ПКс1-4 РН-1, РНс1-4 

ППс1 
18 

Комп’ютерна графіка та веб-
дизайн 7,0 ПК-8, ПК-9, 

ПКс1-4 
РН-8, РН-9, 

РНс1-4 
ППс1 

19 
Геометричне моделювання в 
конструюванні технічних 
об'єктів.  

7,0 
ПК-1, ПКс1-3 РН-1, РНс1-3 

ППс1 
20 Основи гейм-дизайну.  4,0 ПК-3,  

ПК-7, ПКс1-8 
РН-3,  

РН-7, РНс1-8 
ППс1 

21 Основи комп’ютерної алгебри  4,0 
ЗК-2, ЗК-3,ЗК-7, 

ПК-1, ПКс1-1 
РНз-2, РНз-3, 
РНз-7,РН-1, 

РНс1-1 
ППс1 

22 
Програмування та підтримка веб-
застосувань  4,0 ПК-8, ПК-9, 

ПКс1-5 
РН-8, РН-9, 

ПКс1-5 
ППс1 

23 
Методологія дослідження систем. 
Ч.1 8,0 ПК-5, ПКс1-9 РН-5, РНс1-9 

ППс1 
24 

Методологія дослідження систем. 
Ч.2 4,0 ПК-5, ПКс1-9 РН-5, РНс1-9 

2. Інформаційні управляючі системи та технології 

ППс2 1 Чисельні методи 5,0 ПКс 2-1 РНс 2-1 

ППс2 2 Дослідження операцій (частина 
1) 5,0 ПК-4 РН-4 

ППс2 3 Дослідження операцій (частина 
2) 4,0 ПК-4 РН-4 

ППс2 4 Алгоритмізація та програмування 
(частина 1) 7,0 ПК-3 РН-3 

ППс2 5 Алгоритмізація та програмування 
(частина 2) 7,0 ПК-3 РН-3 

ППс2 6 Мережеві технології 3,0 ПКс 2-4, ПКс 2-6 РНс 2-4, РНс 2-6 

ППс2 7 Об'єктно-орієнтоване 
програмування 3,0 ПК-7 РН-7 

ППс2 8 Проектування баз даних 5,0 ПК-7, ПК-8, ПК-
10 

РН-7, РН-8, РН-
10 

ППс2 9 Проектування інформаційних 
систем 6,0 ПК-7, ПКс 2-7 РН-7, РНс 2-7 

ППс2 
10 

Моделі і методи м'яких 
обчислень 6,0 ПКс 2-1, ПКс 2-5 РНс 2-1, РНс 2-5 

ППс2 
11 

Методи та системи штучного 
інтелекту 4,0 ПК-3, ПКс 2-1, 

ПКс 2-5 
РН-3, РНс 2-1, 

РНс 2-5 
ППс2 

12 Системний аналіз 5,0 ПК-5 РН-5 

ППс2 
13 Сучасна теорія управління 4,0 ПК-4 РН-4 

ППс2 
14 Основи безпеки програм і даних 4,0 ПКс 2-3 РНс 2-3 

ППс2 
15 

Методи обробки емпіричної 
інформації 5,0 ПК-2 РН-2 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс2 
16 

Додаткові розділи методів 
дослідження операцій 4,0 ПК-4 РН-4 

ППс2 
17 Основи управління ІТ-проектами 2,0 ПКс 2-2 РНс 2-2 

ППс2 
18 Теорія прийняття рішень 6,0 ПК-5, ПКс 2-9 РН-5, РНс 2-9 

ППс2 
19 

Якість і тестування програмного 
забезпечення (частина 1) 4,0 ПКс 2-8 РНс 2-8 

ППс2 
20 

Якість і тестування програмного 
забезпечення (частина 2) 4,0 ПКс 2-8 РНс 2-8 

ППс2 
21 Стек технологій .Net (частина 1) 5,0 ПК-8 РН-8 

ППс2 
22 Стек технологій .Net (частина 2) 4,0 ПК-8 РН-8 

ППс2 
23 

Програмування веб-застосувань 
Java Script 5,0 ПК-8 РН-8 

ППс2 
24 

Програмування веб-застосувань 
Java EE 5,0 ПК-8 РН-8 

3. Управління проектами у сфері інформаційних технологій 

ППс3 1 Чисельні методи 5,0 ПКс 3-1 РНс 3-1 

ППс3 2 Дослідження операцій (частина 
1) 5,0 ПК-4 РН-4 

ППс3 3 Дослідження операцій (частина 
2) 4,0 ПК-4 РН-4 

ППс3 4 Алгоритмізація та програмування 
(частина 1) 7,0 ПК-3 РН-3 

ППс3 5 Алгоритмізація та програмування 
(частина 2) 7,0 ПК-3 РН-3 

ППс3 6 Мережеві технології 3,0 ПКс 3-2, ПКс 3-3 РНс 3-2,  
РНс 3-3 

ППс3 7 Об'єктно-орієнтоване 
програмування 3,0 ПК-7 РН-7 

ППс3 8 Проектування баз даних 5,0 ПК-7, ПК-8,  
ПК-10 

РН-7, РН-8, 
 РН-10 

ППс3 9 Управління IT-проектами 6,0 ПКс 3-4 РНс 3-4 

ППс3 
10 Системний інжиніринг 6,0 ПКс 3-5 РНс 3-5 

ППс3 
11 

Методи та системи штучного 
інтелекту 4,0 ПК-3, ПКс 3-1, 

ПКс 3-6 
РН-3, РНс 3-1, 

РНс 3-6 
ППс3 

12 Системний аналіз 5,0 ПК-5 РН-5 

ППс3 
13 

Основи інформаційних систем 
управління проектами 4,0 ПКс 3-7 РНс 3-7 

ППс3 
14 

Основи операційного 
менеджменту 4,0 ПКс 3-8 РНс 3-8 

ППс3 
15 Математичні методи планування 5,0 ПКс 3-9 РНс 3-9 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс3 
16 Основи фінансового планування 4,0 ПКс 3-10 РНс 3-10 

ППс3 
17 

Управління 
конкурентоспроможністю 
об’єктів 

2,0 
ПКс 3-11 РНс 3-11 

ППс3 
18 Теорія прийняття рішень 6,0 ПК-5, ПКс 3-12 РН-5, РНс 3-12 

ППс3 
19 

Якість і тестування програмного 
забезпечення (частина 1) 4,0 ПКс 3-13 РНс 3-13 

ППс3 
20 

Якість і тестування програмного 
забезпечення (частина 2) 4,0 

ПКс 3-13 РНс 3-13 

ППс3 
21 Стек технологій .Net (частина 1) 5,0 ПК-8 РН-8 

ППс3 
22 Стек технологій .Net (частина 2) 4,0 ПК-8 РН-8 

ППс3 
23 

Програмування веб-застосувань 
Java Script 5,0 ПК-8 РН-8 

ППс3 
24 

Програмування веб-застосувань 
Java EE 5,0 ПК-8 РН-8 

4. Інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів 

ППс4 1 Програмування (частина 1) 7,0 ПК-7, ПКс4-1 Рн-7, РНс4-1 

ППс4 2 Програмування (частина 2) 7,0 ПК-7, ПКс4-1 Рн-7, РНс4-1 

ППс4 3 Диференціальні та різницеві 
рівняння 

4,0 ПК-1, ПК-6, 
ПКс4-3 

РН-1, РН-6, 
РНс4-3 

ППс4 4 Об’єктно-орієнтоване 
програмування 

4,0 ПК-7, ПКс4-1, 
ПКс4-2 

РН-7, РНс4-2 

ППс4 5 Інформаційні мережі 3,0 ПК-8, ПК-9, 
ПКс4-4 

РН-8, РН-9, 
РНс4-4 

ППс4 6 Математична логіка та теорія 
алгоритмів 

4,0 ПК-1, ПК-3, 
ПКс4-1, ПКс4-2 

РН-1, РН-3, 
РНс4-5, РНс4-6 

ППс4 7 Проектування баз даних 5,0 ЗК-3,ПК-8, ПК-10, 
ПКс4-6  

РН-5, РН-10, 
РНс4-7 

ППс4 8 Обчислювальні методи 
(частина 1) 

5,0 ПКс4-5 РНс4-3 

ППс4 9 Обчислювальні методи 
(частина 1) 

5,0 ПКс4-5 РНс4-3 

ППс4 
10 

Розподілені інформаційно-
аналітичні системи 

4,0 ЗК-3,ПК-8, ПК-10, 
ПКс4-6 

РН-5, РН-10, 
РНс4-7, РНс4-9 

ППс4 
11 

Аналіз даних 5,0 ЗК-2, ЗК-7, ПК-2, 
ПК-6, ПКс4-7 

РН-2, РНс4-1, 
РНс4-6 

ППс4 
12 

Математичні основи 
комп’ютерної графіки 

4,0 ПК-1, ПК-6, 
ПКс4-2 

РН-1, РН-6, 
РНс4-9 

ППс4 
13 

Обробка зображень та 
мультимедіа 

4,0 ПКс4-9 РНс4-1, РНс4-9 

ППс4 
14 

Програмування та підтримка веб-
застосувань 

4,0 ПК-7, ПК-8, ПК-9, 
ПКс4-4  

РН-7, РН-8, 
РНс4-4, РНс4-7 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс4 
15 

Теорія інформації та кодування 4,0 ЗК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПКс4-9 

РНз-3, РН-1, 
РН-2, РНс4-4 

ППс4 
16 

Методи оптимізації та 
дослідження операцій 

7,0 ПК-1, ПК-1, ПК-7, 
ПК-6, ПКс4-8 

РН-1, РН-4, РН-5, 
РН-6, РНс4-8 

ППс4 
17 

Теорія прийняття рішень 4,0 ЗК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПКс4-8 

РН-5, РН-6, 
РНс4-8 

ППс4 
18 

Фінансовий та управлінський 
облік 

4,0 ПКс4-9 РН-7, РНс4-1, 
РНс4-9 

ППс4 
19 

Системи автоматизації 
документообігу 

4,0 ПКс4-9 РН-7, РНс4-1, 
РНс4-9 

ППс4 
20 

Платформи корпоративних 
інформаційних систем 

5,0 ПКс4-4, ПКс4-9 
ПКс4-9 

РНс4-1, РНс4-9 

ППс4 
21 

Тестування програмних систем 4,0 ПК-3, ПК-6, 
ПКс4-1, ПКс4-2 

РН-3, РН-6, 
РНс4-1 

ППс4 
22 

Інформаційна безпека 3,0 ПК-1, ПК-2, 
ПКс4-9 

РН-1, РН-2, 
РНс4-4 

ППс4 
23 

Інтелектуальні інформаційні 
системи 

4,0 ПК-5, ПК-6, 
ПКс4-3, ПКс4-7 

РН-5, РН-6, 
РНс4-6, РНс4-7 

ППс4 
24 

Технології розробки мобільних 
систем 

4,0 ПК-7, ПК-8, 
ПКс4-9 

РН-7, РНс4-1, 
РНс4-9 

ППс4 
25 

Основи логістики 4,0 ПКс4-9 РНс4-1, РНс4-9 

5. Інформаційні технології проектування 

ППс5 1 Алгебра та геометрія 4,0 ПК-1, ПК-6 
ПКс6 -1, ПКс6 -9 

РН-1, РН-6 
РНс6 -1, РНс6 -9 

ППс5 2 Програмування.Ч.1 6,0 ПК-7, ПКс5 -1 РН-7, РНс5 -1 

ППс5 3 Програмування.Ч.2 6,0 ПК-7, ПКс5 -1 РН-7, РНс5 -1 

ППс5 4 Інженерна графіка 4,0 ПК-1, ПК-6 
ПКс6-2, ПКс6-9 

РН-1, РН-6 
РНс6-2, РНс6-9 

ППс5 5 Об'єктно-орієнтоване 
програмування 

4,0 ПК-7, ПКс5-2, 
ПКс6-1, ПКс6-5 

РН-7, РНс5-2, 
РНс6-1, РНс6-5 

ППс5 6 Програмне забезпечення 5,0 ПКс5-3 РНс5-3 

ППс5 7 Технічна механіка.Ч.1 5,0 ПКс5-4 РНс5-4 

ППс5 8 Технічна механіка.Ч.2 5,0 ПКс5-4 РНс5-4 

ППс5 9 Основи моделювання в CAD 
системах 

5,0 ПКс5-3, ПКс5-8 
ПКс5-9 

РНс5-3, РНс5-8 
РНс5-9 

ППс5 
10 

Комп’ютерні мережі  4,0 ПК-8, ПК-9,  
ПКс6-3, ПКс6-4, 
ПКс6-6 

РН-8, РН-9,  
РНс6-3, РНс6-4, 
РНс6-6 

ППс5 
11 

Стектехнології .NET  4,0 ПК-8 РН-8 

ППс5 
12 

Технологія програмування 5,0 ПК-7, ПК-8,  
ПК-10,  
ПКс6-5, ПКс6-8 

РН-7, РН-8,  
РН-10,  
РНс6-5, РНс6-8 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс5 
13 

Чисельні методи 4,0 ПКс5-5 РНс5-5 

ППс5 
14 

Інтелектуальний аналіз даних 4,0 ПК-1, ПК-6, 
 

РН-1, РН-6, 
 

ППс5 
15 

Основи механіки деформованого 
тіла 

6,0 ПКс5-4 РНс5-4 

ППс5 
16 

Коливання дискретних систем 5,0 ПКс5-6 РНс5-6 

ППс5 
17 

Метод скінченних елементів  6,0 ПКс5-7 РНс5-7 

ППс5 
18 

Системний аналіз та теорія 
прийняття рішень 

5,0 ЗК-2, ПК-5, ПК-6, 
ПКс6-5, ПКс6-8 

РНз-2, РН-5,  
РН-6, 
РНс6-5, РНс6-8 

ППс5 
19 

Моделювання об’єктів і процесів 
в комп’ютерних системах. Ч 1 

6,0 ПКс5-7, ПКс5-8, 
ПКс5-9 

РНс5-7, РНс5-8, 
РНс5-9 

ППс5 
20 

Програмування та підтримка веб-
застосувань  

4,0 ПК-7, ПК-8, 
ПКс6-1, ПКс6-3 
ПКс6-4 

РН-7, РН-8, 
РНс6-1, РНс6-3 
РНс6-4 

ППс5 
21 

Моделювання об’єктів і процесів 
в комп’ютерних системах. Ч 2 

6,0 ППс5 19 ППс5 19 

ППс5 
22 

Методи та системи штучного 
інтелекту 

5,0 ПК-5, ПК-6, 
ПКс6-1, ПКс6-2, 
ПКс6-5, ПКс6-7 

РН-5, РН-6, 
РНс6-1, РНс6-2, 
РНс6-5, РНс6-7 

ППс5 
23 

Технологія розробки мобільних 
систем 

4,0 ПК-7, ПК-8 РН-7, РН-8 

6. Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем 

ППс6 1 Програмування. Ч1 6,0 ПК-7, ПКс6 -1 РН-7, РНс6 -1 

ППс6 2 Програмування. Ч2 6,0 ПК-7, ПКс6 -1 РН-7, РНс6 -1 

ППс6 3 Математична логіка 4,0 ПК-1, ПК-3, 
ПКс6-1 

РН-1, РН-3, 
РНс6-1 

ППс6 4 Алгебра та геометрія 4,0 ПК-1, ПКс6-1, 
ПКс6-9 

РН-1, РНс6-1, 
РНс6-9 

ППс6 5 Об'єктно-орієнтоване  
програмування 

5,0 ПК-7, ПКс6-1, 
ПКс6-5, ПКс6-7 

РН-7, РНс6-1, 
РНс6-5, РНс6-7 

ППс6 6 Диференціальні рівняння 4,0 ПК-1, ПК-6, 
ПКс6-1, ПКс6-2, 

ПКс6-6 

РН-1, РН-6, 
РНс6-1, РНс6-2, 

РНс6-6 
ППс6 7 Системне програмування 4,0 ПК-5, ПК-7, 

ПКс6-3 
ПК-5, РН-7, 

РНс6-3 
ППс6 8 Основи моделювання елементів 

аерокосмічних систем 
6,0 ЗК-7,ПК-1, Пк-6,  

ПКс6-9 
РЗ-7,РН-1, РН-6,  

РНс6-9 
ППс6 9 Математичні методи 

комп'ютерної графіки 
4,0 ПК-1,ПК-6, 

 ПКс6-2, ПКс6-9 
РН-1,РН-6, 

РНс6-2, РНс6-9 
ППс6 

10 
Теорія автоматичного управління 6,0 ПК-1, ПК-4, 

 ПК-6, ПКс6-1, 
ПКс6-5 

РН-1, РН-4, 
 РН-6, РНс6-1, 

РНс6-5 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс6 
11 

Методи обчислень 6,0 ПК-6, ПКс6-1, 
ПКс6-2 

РН-6, РНс6-1, 
РНс6-2 

ППс6 
12 

Технології програмування 4,0 ПК-7, ПК-8, 
 ПК-10,  

ПКс6-5,ПКс6-8 

РН-7, РН-8, 
 РН-10,  

РНс6-5, РНс6-8 
ППс6 

13 
Комп'ютерні мережі 3,0 ПК-8, ПК-9, 

ПКс6-3, ПКс6-4, 
ПКс6-6 

РН-8, РН-9, 
РНс6-3, РНс6-4, 

РНс6-6 
ППс6 

14 
Основи теорії програмування 5,0 ПК-3,ПК-7, ПК-9 

ПКс6-5, ПКс6-7 
РН-3,РН-7, РН-9 
РНс6-5, РНс6-7 

ППс6 
15 

Методи оптимізації 6,0 ПК-1, ПК-6, 
ПКс6-1, ПКс6-2, 
ПКс6-5, ПКс6-7 

РН-1, РН-6, 
РНс6-1, РНс6-2, 
РНс6-5, РНс6-7 

ППс6 
16 

Програмування мобільних 
пристроїв 

6,0 ПК-7, ПК-8 
ПКс6-3, ПКс6-4 

РН-7, РН-8 
РНс6-3, РНс6-4 

ППс6 
17 

Системний аналіз та теорія 
прийняття рішень 

4,0 ЗК-2,  
ПК-5, ПК-6, 

ПКс6-5, ПКс6-8 

РНз-2,  
РН-5, РН-6, 

РНс6-5, РНс6-8 
ППс6 

18 
Проектування програмних систем 5,0 ПК-7, ПК-10, 

ПКс6-3, ПКс6-4, 
ПКс6-5, ПКс6-8 

РН-7, РН-10, 
РНс6-3, РНс6-4, 
РНс6-5, РНс6-8 

ППс6 
19 

Теорія інформації 5,0 ЗК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПКс6-1, ПКс6-4 

РНз-3, РН-1, 
РН-2, РНс6-1,  

РНс6-4 
ППс6 

20 
Програмування та підтримка веб-
застосувань 

4,0 ПК-7, ПК-8, 
ПКс6-3, ПКс6-4, 

ПКс6-6 

РН-7, РН-8, 
РНс6-3, РНс6-4, 

РНс6-6 
ППс6 

21 
Дослідження операцій 4,0 ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПКс6-1 
РН-4, РН-5, 

 РН-6, РНс6-1 
ППс6 

22 
Паралельні та розподілені 
обчислення 

4,0 ПК-1, ПК-7, 
ПК-9, ПКс6-1, 

ПКс6-2, ПКс6-5, 
ПКс6-6 

РН-1, РН-7, 
 РН-9, РНс6-1, 

РНс6-2, РНс6-5, 
РНс6-6 

ППс6 
23 

Методи та системи штучного 
інтелекту 

4,0 ПК-5, ПК-6, 
ПКс6-1, ПКс6-2, 
ПКс6-5, ПКс6-7 

РН-5, РН-6, 
РНс6-1, РНс6-2, 
РНс6-5, РНс6-7 

ППс6 
24 

Тестування програмних систем 3,0 ПК-3, ПК-6, 
ПКс6-1, ПКс6-2, 

ПКс6-7 

РН-3, РН-6, 
РНс6-1, РНс6-2, 

РНс6-7 
7. Інформаційні технології консолідації знань 

ППс7 1 Вступ до інформаційних 
технологій 

4,0 ПК-9 РН-9 

ППс7 2 Структури та організація даних 6,0 ПК-3, ПКс7-9 РН-3, РНс7-9 

ППс7 3 Методи та засоби комп'ютерних 
інформаційних технологій 

4,0 ПК-7, ПК-9 РН-7, РН-9 

ППс7 4 Комп'ютерна графіка 5,0 ПКс7-10 РНс7-10 

ППс7 5 Основи програмування та 6,0 ПК-5, ПК-7, РН-5, РН-7, 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 
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алгоритмічні мови ПКс7-10 РНс7-10 

ППс7 6 Технології низькорівневого 
програмування 

4,0 ПК-7 РН-7 

ППс7 7 Комп'ютерний дизайн та 3D-
моделювання 

4,0 ПКс7-12 РНс7-12 

ППс7 8 Об'єктно-орієнтоване 
програмування 

7,0 ПК-7, ПКс7-13 РН-7, РНс7-13 

ППс7 9 Чисельні методи 4,0 ПКс7-1 РНс7-1 

ППс7 
10 

Технології оброблення 
структурованої та 
неструктурованої інформації  

7,0 ПК-10, ПКс7-14 РН-10, РНс7-14 

ППс7 
11 

Електротехніка та електроніка 3,0 ЗК-7 РНз-7 

ППс7 
12 

Комп'ютерні мережі   3,0 ПК-8, ПКс7-2 РН-8, РНс7-2 

ППс7 
13 

Комп'ютерна схемотехніка 6,0 ПК-9, ЗК-7 РН-9, РНз-7 

ППс7 
14 

Аналіз та проектування 
алгоритмів 

7,0 ПК-3, ПКс7-5 РН-3, РНс7-5 

ППс7 
15 

Математичні методи дослідження 
операцій 

5,0 ПК-1, ПКс7-1 РН-1, РНс7-1 

ППс7 
16 

Системний аналіз 4,0 ПК-5, ПКс7-2 РН-5, РНс7-2 

ППс7 
17 

Теорія прийняття рішень 4,0 ПК-2, ПКс7-1 РН-2, РНс7-1 

ППс7 
18 

Методи та системи штучного 
інтелекту   

4,0 ПКс7-6 РНс7-6 

ППс7 
19 

Проектування інформаційних 
систем 

4,0 ПКс7-4 РНс7-4 

ППс7 
20 

Технології захисту інформації 4,0 ПКс7-3 РНс7-3 

ППс7 
21 

Інтелектуальна обробка графічної 
інформації 

3,0 ПК-2, ПКс7-15 РН-2, РНс7-15 

ППс7 
22 

Інтелектуальна власність в 
інформаційних технологіях 

4,0 ПКс7-8 РНс7-8 

ППс7 
23 

Інтелектуальний аналіз даних 5,0 ПКс7-16 РНс7-16 

ППс7 
24 

Технологія створення 
програмних продуктів 

5,0 ПКс7-4, ПКс7-7 РНс7-4, РНс7-7 

8. Системи штучного інтелекту 

ППс8 1 Вступ до комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій 5,0 ПК-7, ПКс8 -1 РН-7, РНс8 -1 

ППс8 2 Комп’ютерне конструювання 4,0 ПК-7, ПКс8 -1 РН-7, РНс8-1 

ППс8 3 Алгоритмізація та програмування 5,0 ПК-1, ПК-3, 
ПКс8-1 

РН-1, РН-3, 
РНс8-1 

ППс8 4 Комп’ютерна графіка 4,0 ПК-1, ПКс8-1, 
ПКс8-9 

РН-1, РНс8-1, 
РНс8-9 
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ППс8 5 Мови програмування систем 
штучного інтелекту 5,0 ПК-7, ПКс8-1, 

ПКс8-5, ПКс8-7 
РН-7, РНс8-1, 

РНс8-5, РНс8-7 
ППс8 6 Методи та засоби комп’ютерних 

інформаційних технологій 4,0 
ПК-1, ПК-6, 

ПКс8-1, ПКс8-2, 
ПКс8-6 

РН-1, РН-6, 
РНс8-1, РНс8-2, 

РНс6-6 
ППс8 7 Об’єктно-орієнтоване 

програмування 6,0 ПК-5, ПК-7, 
ПКс8-3 

ПК-5, РН-7, 
РНс8-3 

ППс8 8 Чисельні методи 6,0 ЗК-7,ПК-1, Пк-6,  
ПКс8-9 

РЗ-7,РН-1, РН-6,  
РНс8-9 

ППс8 9 Технології передачі інформації 5,0 ПК-1,ПК-6, 
 ПКс8-2, ПКс8-9 

РН-1,РН-6, 
РНс8-2, РНс8-9 

ППс8 
10 Організація баз знань 7,0 

ПК-1, ПК-4, 
 ПК-6, ПКс8-1, 

ПКс8-5 

РН-1, РН-4, 
 РН-6, РНс8-1, 

РНс8-5 
ППс8 

11 Електротехніка та електроніка 3,0 ПК-6, ПКс8-1, 
ПКс8-2 

РН-6, РНс8-1, 
РНс8-2 

ППс8 
12 Математичні методи дослідження 

операцій 4,0 
ПК-7, ПК-8, 

 ПК-10,  
ПКс8-5,ПКс8-8 

РН-7, РН-8, 
 РН-10,  

РНс8-5, РНс8-8 
ППс8 

13 Комп’ютерна схемотехніка 5,0 
ПК-8, ПК-9, 

ПКс8-3, ПКс8-4, 
ПКс8-6 

РН-8, РН-9, 
РНс8-3, РНс8-4, 

РНс8-6 
ППс8 

14 Комп’ютерні мережі 6,0 ПК-3,ПК-7, ПК-9 
ПКс8-5, ПКс8-7 

РН-3,РН-7, РН-9 
РНс8-5, РНс8-7 

ППс8 
15 Інтелектуальний аналіз даних 6,0 

ПК-1, ПК-6, 
ПКс8-1, ПКс8-2, 
ПКс8-5, ПКс8-7 

РН-1, РН-6, 
РНс8-1, РНс8-2, 
РНс8-5, РНс8-7 

ППс8 
16 Технології захисту інформації 4,0 ПК-7, ПК-8 

ПКс8-8, ПКс8-4 
РН-7, РН-8 

РНс8-3, РНс8-4 
ППс8 

17 Системний аналіз 4,0 
ЗК-2,  

ПК-5, ПК-6, 
ПКс8-3, ПКс8-6 

РНз-2,  
РН-5, РН-6, 

РНс8-3, РНс8-6 
ППс8 

18 Проектування та адміністрування 
комп’ютерних мереж 5,0 

ПК-7, ПК-10, 
ПКс8-4, ПКс8-7, 
ПКс8-5, ПКс8-6 

РН-7, РН-10, 
РНс8-4, РНс8-7, 
РНс8-5, РНс8-6 

ППс8 
19 Проектування інформаційних 

систем 3,0 
ЗК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПКс8-1, ПКс8-4 

РНз-3, РН-1, 
РН-2, РНс8-1,  

РНс8-4 
ППс8 

20 Технології розробки ігрових 
додатків 4,0 

ПК-7, ПК-8, 
ПКс8-3, ПКс8-4, 

ПКс8-6 

РН-7, РН-8, 
РНс8-3, РНс8-4, 

РНс8-6 
ППс8 

21 Управління ІТ-проектами 3,0 ПК-4, ПК-5, 
 ПК-6, ПКс8-9 

РН-4, РН-5, 
 РН-6, РНс8-9 

ППс8 
22 Технології розподілених систем 

та паралельних обчислень 4,0 

ПК-1, ПК-7, 
ПК-9, ПКс8-4, 

ПКс8-9, ПКс8-7, 
ПКс8-6 

РН-1, РН-7, 
 РН-9, РНс8-4, 

РНс8-9, РНс8-7, 
РНс8-6 

ППс8 
23 

Методи та системи штучного 
інтелекту 5,0 ПК-5, ПК-6, 

ПКс8-1, ПКс8-2, 
РН-5, РН-6, 

РНс8-1, РНс8-2, 



46 
 

№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ПКс8-5, ПКс8-6 РНс8-5, РНс8-6 

ППс8 
24 Теорія прийняття рішень 5,0 

ПК-3, ПК-6, 
ПКс8-3, ПКс8-6, 

ПКс8-2 

РН-3, РН-6, 
РНс8-3, РНс8-6, 

РНс8-2 
9. Комп’ютерне моделювання технічних систем 

ППс9 1 Алгоритмізація та програмування 6,0 ПКс9-1, ПКс9-9 РНс9-1, РНс9-9 

ППс9 2 Комп'ютерна графіка 4,0 ПКс9-2, ПКс9-3 РНс9-2, РНс9-4 

ППс9 3 Об'єктно-орієнтоване 
програмування в інтегрованих 
системах 

4,0 ПКс9-1, ПКс9-9 РНс9-1, РНс9-9 

ППс9 4 Основи теоретичної та 
прикладної механіки ч. 1 

6,0 ПКс9-3, ПКс9-4 РНс9-3, РНс9-4 

ППс9 5 Основи теоретичної та 
прикладної механіки ч. 2 

5,0 ПКс9-3, ПКс9-4 РНс9-3, РНс9-4 

ППс9 6 Основи проектування машин ч. 1 4,0 ПКс9-2, ПКс9-4 РНс9-2, РНс9-4 

ППс9 7 Основи проектування машин ч. 2 6,0 ПКс9-2, ПКс9-4 РНс9-2, РНс9-4 

ППс9 8 Варіаційне числення. Рівняння 
математичної фізики 

4,0 ПКс9-3, ПКс9-7 РНс9-3, РНс9-7 

ППс9 9 Дослідження операцій 4,0 ПКс9-1, ПКс9-3 РНс9-1, РНс9-3 

ППс9 
10 

Чисельні методи  6,0 ПКс9-3, ПКс9-7 РНс9-3, РНс9-7 

ППс9 
11 

Технологія програмування в 
САПР 

6,0 ПКс9-2, ПКс9-9 РНс9-2, РНс9-8 

ППс9 
12 

Прикладна теорія пружності 4,0 ПКс9-3, ПКс9-4, 
ПКс9-5 

РНс9-3, РНс9-4, 
РНс9-5 

ППс9 
13 

Теорія алгоритмів та 
алгоритмізація 

3,0 ПКс9-1, ПКс9-9, 
ПКс9-7 

РНс9-1, РНс9-9, 
РНс9-7 

ППс9 
14 

Основи системного аналізу та 
прийняття рішень 

5,0 ПКс9-4, ПКс9-7 РНс9-4, РНс9-7 

ППс9 
15 

Мережева технологія інтеграції 
засобів САПР 

6,0 ПКс9-4, ПКс9-8 РНс9-4, РНс9-8 

ППс9 
16 

Основи теорії коливань 6,0 ПКс9-3, ПКс9-5 РНс9-3, РНс9-5 

ППс9 
17 

Електротехніка 4,0 ПКс9-2, ПКс9-7 РНс9-2, РНс9-7 

ППс9 
18 

Основи автоматизованого 
проектування 

5,0 ПКс9-2, ПКс9-6, 
ПКс9-7 

РНс9-2, РНс9-6, 
РНс9-7 

ППс9 
19 

Технологія комп’ютерного 
проектування 

5,0 ПКс9-2, ПКс9-5, 
ПКс9-6 

РНс9-2, РНс9-5, 
РНс9-6 

ППс9 Механіка суцільного середовища 4,0 ПКс9-3, ПКс9-4, РНс9-3, РНс9-4, 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

20 ПКс9-5 РНс9-5 

ППс9 
21 

Моделювання об’єктів і процесів 
в комп’ютерних системах 

4,0 ПКс9-2, ПКс9-5, 
ПКс9-6 

РНс9-2, РНс9-5, 
РНс9-6 

ППс9 
22 

Управління ІТ-проектами 4,0 ПКс9-7, ПКс9-8 РНс9-7, РНс9-8 

ППс9 
23 

Проектування інформаційних 
систем 

4,0 ПКс9-1, ПКс9-8 РНс9-1, РНс9-8 

ППс9 
24 

Програмні комплекси аналізу та 
проектування 

3,0 ПКс9-1, ПКс9-8, 
ПКс9-9 

РНс9-1, РНс9-8, 
РНс9-9 

10. Комп'ютерне проектування транспортних засобів 

ППс10 
1 

Інформаційні технології в 
проектуванні транспортних 
засобів та основи програмування. 
Ч.1 

6,0 ПК-1, ПК-3, 
ПКс10-1, 
ПКс10-9 

РНс10-1, 
РНс10-9 

ППс10 
2 

Інформаційні технології в 
проектуванні транспортних 
засобів та основи програмування. 
Ч.2 

6,0 ПК-1, ПКс10-1, 
ПКс10-9 

РНс10-1, 
РНс10-9 

ППс10 
3 

Комп'ютерна графіка 4,0 ПКс10-2,  
ПКс10-4 

РНс10-2,  
РНс10-4 

ППс10 
4 

Конструкції гусеничних та 
колісних машин (ГКМ) та 
енергетичних установок. Ч.1. 

4,0 ПКс10-3, 
ПКс10-4 

РНс10-3, 
РНс10-4 

ППс10 
5 

Матеріалознавство і технологія 
конструкційних матеріалів 

4,0 ПКс10-4,  
ПКс10-3 

РНс10-4,  
РНс10-3 

ППс10 
6 

Основи об'єктно-орієнтованого 
програмування 

4,0 ПКс10-1, 
ПКс10-9 

РНс10-1, 
РНс10-9 

ППс10 
7 

Конструкції гусеничних та 
колісних машин (ГКМ) та 
енергетичних установок. Ч.2. 

5,0 ПКс10-3, 
ПКс10-4 

РНс10-3, 
РНс10-4 

ППс10 
8 

Геометричне моделювання 5,0 ПКс10-2,  
ПКс10-1 

РНс10-2,  
РНс10-1 

ППс10 
9 

Теоретична механіка 5,0 ЗК-7, ПКс10-6, 
ПКс10-4 

РНс10-6, 
РНс10-4 

ППс10 
10 

Комп’ютерні мережі 3,0 ПКс10-5 РНс10-5 

ППс10 
11 

Опір матеріалів 5,0 ЗК-7, ПКс10-6, 
ПКс10-4 

РНс10-6, 
РНс10-4 

ППс10 
12 

Чисельні методи 4,0 ПКс10-1, 
ПКс10-9 

РНс10-1, 
РНс10-9 

ППс10 
13 

Електротехніка та електроніка 4,0 ЗК-7, ПКс10-7, 
ПКс10-1 

РНс10-7, 
РНс10-1 

ППс10 
14 

Технологія програмування 4,0 ПК-1, ПКс10-1, 
ПКс10-9 

РНс10-1, 
РНс10-9 

ППс10 
15 

Технологія машинобудування 4,0 ПКс10-4, 
ПКс10-6 

РНс10-4, 
РНс10-6 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс10 
16 

Деталі машин 6,5 ПКс10-6,  
ПКс10-4 

РНс10-6,  
РНс10-4 

ППс10 
17 

Моделювання об’єктів і процесів 
в комп’ютерних системах. Ч.1 

4,5 ПК-1, ПК-6, 
ПКс10-1,  
ПКс10-8 

РНс10-1,  
РНс10-8 

ППс10 
18 

Моделювання об’єктів і процесів 
в комп’ютерних системах. Ч.2 

7,0 ПК-1, ПК-6, 
ПКс10-1,  
ПКс10-8 

РНс10-1,  
РНс10-8 

ППс10 
19 

Теорія, конструювання та 
розрахунок ГКМ. Ч.1 

6,5 ЗК-7, ПКс10-3,  
ПКс10-6 

РНс10-3,  
РНс10-6 

ППс10 
20 

МСЕ 5,5 ПК-5, ПКс10-8,  
ПКс10-2 

РНс10-8,  
РНс10-2 

ППс10 
21 

Теорія, конструювання та 
розрахунок ГКМ. Ч.2 

5,0 ЗК-7, ПК-6, 
ПКс10-3,  
ПКс10-2, 
ПКс10-4 

РНс10-3,  
РНс10-2, 
РНс10-4 

ППс10 
22 

Методи та системи штучного 
інтелекту 

5,0 ПК-1, ПК-2, ПК-
8, ПКс10-1, 

ПКс10-9 

РНс10-1, 
РНс10-9 

ППс10 
23 

Системний аналіз та теорія 
прийняття рішень 

5,0 ПК-1, ПК-2, 
ПКс10-1,  
ПКс10-9 

РНс10-1,  
РНс10-9 

ППс10 
24 

Інформаційні технології в 
проектуванні транспортних 
засобів та основи програмування. 
Ч.1 

6,0 ПК-1, ПК-3, 
ПКс10-1,  
ПКс10-9 

РНс10-1,  
РНс10-9 

11. Інтелектуальні системи прийняття рішень 

ППс11 
1 Вступ до інформаційних 

технологій 4,0 
ПКс11-1 
ПКс11-2 
ПКс11-5 

РНc11- 1 
РНc11-2 
РНc11-5 

ППс11 
2 Структурне програмування 6,0 ПКс11-2 

ПКс11-5 
РНc11-2 
РНc11-5 

ППс11 
3 Основи програмування 4,0 ПКс11-2 

ПКс11-5 
РНc11-2 
РНc11-5 

ППс11 
4 Комп'ютерна графіка 4,0 ПКс11-8 РНc11-8 

ППс11 
5 

Програмування об'єктно-
орієнтованих додатків 6,0 ПКс11-2 

ПКс11-5 
РНc11-2 
РНc11-5 

ППс11 
6 Основи веб-дизайну 4,0 

ПКс11-5 
ПКс11-6 
ПКс11-8 

РНc11-5 
РНc11-6 
РНc11-8 

ППс11 
7 

Мови та технології 
програмування 5,0 ПКс11-2 

ПКс11-5 
РНc11-2 
РНc11-5 

ППс11 
8 Сучасні комп'ютерні технології 6,0 

ПКс11-2 
ПКс11-5 
ПКс11-6 

РНc11-2 
РНc11-5 
РНc11-6 

ППс11 
9 

Методи розв'язання задач в 
чисельному вигляді 5,0 ПКс11-1 

ПКс11-3 
РНc11-1 
РНc11-3 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

ППс11 
10 Розробка мобільних додатків 6,0 ПКс11-5 

ПКс11-6 
РНc11-5 
РНc11-6 

ППс11 
11 Комп'ютерні мережі 4,0 ПКс11-2 

ПКс11-9 
РНc11-2 
РНc11-9 

ППс11 
12 Пошукова оптимізація інтернет-

додатків 5,0 
ПКс11-4 ПКс11-6 

ПКс11-8 
РНc11-4 
РНc11-6 
РНc11-8 

ППс11 
13 Основи тестування програмного 

забезпечення 4,0 
ПКс11-2 ПКс11-5 

ПКс11-7 
РНc11-2 
РНc11-5 
РНc11-7 

ППс11 
14 Паралельні обчислення 6,0 

ПКс11-2 ПКс11-5 
ПКс11-9 

РНc11-2 
РНc11-5 
РНc11-9 

ППс11 
15 Математичні методи дослідження 

операцій 6,0 
ПКс11-1 ПКс11-3 

ПКс11-4 
РНc11-1 
РН1c1-3 
РНc11-4 

ППс11 
16 Прикладна нечітка математика 4,0 

ПКс11-1 ПКс11-3 
ПКс11-4 

РНc11-1 
РНc11-3 
РНc11-4 

ППс11 
17 Сучасні алгоритми обробки 

великих даних 4,0 
ПКс11-3 ПКс11-6 

ПКс11-8 
РНc11-3 
РНc11-6 
РНc11-8 

ППс11 
18 

Основи системного аналізу 
 
 

5,0 
ПКс11-2 ПКс11-3 

ПКс11-4 
РНc11-2 
РНc11-3 
РНc11-4 

ППс11 
19 Технологія створення 

програмних продуктів 3,0 
ПКс11-2 ПКс11-5 

ПКс11-7 
РНc11-2 
РНc11-5 
РНc11-7 

ППс11 
20 Основи теорії прийняття рішень 4,0 

ПКс11-1 ПКс11-3 
ПКс11-4 

РНc11-1 
РНc11-3 
РНc11-4 

ППс11 
21 

ІТ-інфраструктура сучасного 
підприємства 
 
 

3,0 

ПКс11-3 ПКс11-4 
ПКс11-6 

РНc11-3 
РНc11-4 
РНc11-6 

ППс11 
22 Захист інформації 3,0 ПКс11-3 ПКс11-6 РНc11-3 

РНc11-6 
ППс11 

23 Технологія комп'ютерного 
проектування 3,0 

ПКс11-5 ПКс11-7 
ПКс11-9 

РНc11-5 
РНc11-7 
РНc11-9 

ППс11 
24 

Автоматизоване тестування 
 
 
 

4,0 

ПКс11-2 ПКс11-5 
ПКс11-7 

РНc11-2 
РНc11-5 
РНc11-7 

ППс11 
25 

Інтелектуальні системи та 
технології 
 
 

4,0 

ПКс11-3 ПКс11-8 
ПКс11-9 

РНc11-3 
РНc11-8 
РНc11-9 
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№ 
з/п 

Освітні компоненти Обсяг 
кредитів 

Компетентність Результат 
навчання 

3. Навчальні дисципліни за вибором студента 

В 1 Дисципліна 1 4,0 ЗК-2; ЗК-3 РНз-2; РНз-3 
В 2 Дисципліна 2  4,0 ЗК-2; ЗК-3 РНз-2; РНз-3 

В 3 Дисципліна 3 4,0 ЗК-3 РНз-3;  

4. Практика 6,0 ЗК-2,ПК-1-11, 
ПКсi-1-9, 11,1i  

РНз-2;РН-1-11, 
РНсi-1-9, 11,1i  

5. Дипломне проектування 3,0 ЗК-3; ЗК-7;ПК-1-
11, 

ПКсi-1-9, 11,1i  

РНз-3;РНз-7; 
РН-1-11, 

РНсi-1-9, 11,1i  
6. Атестація 3,0 ЗК-3; ЗК-7;ПК-1-

11, 
ПКсi-1-9, 11,1i  

РНз-3; РНз-7; 
РН-1-11, 

РНсi-1-9, 11,1i  
7. Усього кредитів 240,0   
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6 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Семестр Зміст навчальної діяльності 
1. Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології 

1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7,ЗП 9, ЗП, ППс1 1, ППс1 3, ППс1 17 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 1, ППс1 2 
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 12, ЗП, ПП 3, ПП 2, ПП 4, ППс1  4, ППс1 10,  
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 13, ЗП, ПП 5, ППс1 18, ППс1 19,  
5 ЗП, ПП 7, ППс1 7, ППс1 8, ППс1 9, ППс1 11, ППс1 12, ППс1 21, В 1 
6 ЗП 15, ЗП 14, ЗП, ПП 9, ПП 8, ППс1 15, ППс1 16, В 2 
7 ПП 6, ППс1 5, ППс1 13, ППс1 22, ППс1 23, В 3 
8 ЗП 16, ППс1 6, ППс1 14, ППс1 20, ППс1 24, 4, 5, 6 

2. Інформаційні управляючі системи та технології 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7,ЗП 9, ЗП 10,ЗП 11, ЗП, ППс2 4 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП 12, ЗП, ПП 1, ПП 2, ППс2 5,  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 13, ЗП, ПП 3, ПП 4, ППс2 1, ППс2 6, ППс2 7,  
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 14, ЗП, ПП 5, ППс2 2, ППс2 8, ППс2 19  
5 ЗП, ПП 7, ПП 9, ППс2 3, ППс2 20, ППс2 21, ППс2 23, В 1 
6 ЗП 15, ЗП, ПП 8, ППс2 9, ППс2 14, ППс2 22, ППс2 24, В 2 
7 ПП 6, ППс2 10, ППс2 13, ППс2 15, ППс2 18, В 3 
8 ЗП 16, ППс2 11, ППс2 12, ППс2 16, ППс2 17, 4, 5, 6 

3. Управління проектами у сфері інформаційних технологій 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7,ЗП 9, ЗП 10,ЗП 11, ЗП, ППс3 4 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП 12, ЗП, ПП 1, ПП 2, ППс3 5,  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 13, ЗП, ПП 3, ПП 4, ППс3 1, ППс3 6, ППс3 7,  
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 14, ЗП, ПП 5, ППс3 2, ППс3 8, ППс3 19  
5 ЗП, ПП 7, ПП 9, ППс3 3, ППс3 20, ППс3 21, ППс3 23, В 1 
6 ЗП 15, ЗП, ПП 8, ППс3 9, ППс3 14, ППс3 22, ППс3 24, В 2 
7 ПП 6, ППс3 10, ППс3 13, ППс3 15, ППс3 18, В 3 
8 ЗП 16, ППс3 11, ППс3 12, ППс3 16, ППс3 17, 4, 5, 6 

4. Інформаційні технології аналізу та моделювання бізнес-процесів 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7,ЗП 9, ЗП 10,ЗП 11, ЗП, ППс4 1 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП 12, ЗП, ПП 1, ПП 2, ППс4 2  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 13, ЗП, ПП 3, ПП 4, ППс4 3, ППс4 4, ППс4 5  
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 14, ЗП, ПП 5, ППс4 6, ППс4 7, ППс4 8  
5 ЗП, ПП 7, ПП 9, ППс4 9, ППс4 10, ППс4 11, ППс4 12, В 1 
6 ЗП 15, ЗП, ПП 8, ППс4 13, ППс4 14, ППс4 15, ППс4 16, В 2 
7 ПП 6, ППс4 17, ППс4 18, ППс4 19, ППс4 20, ППс4 21, В 3 
8 ЗП 16, ППс4 22, ППс4 23, ППс4 24, ППс4 25, 4, 5, 6 

5. Інформаційні технології проектування 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс5 1, ППс5 2, ППс5 4 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8,ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 1, ППс5 3,  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 12, ЗП, ПП 3, ПП 2, ПП 4, ППс5 5, ППс5 6,   
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 13, ЗП, ПП 5, ППс5 7, ППс5 9, ППс5 11  
5 ЗП, ПП 7, ППс5 8, ППс5 10, ППс5 12, ППс5 13, ППс5 14, В 1 
6 ЗП 15, ЗП 14, ЗП, ПП 9, ПП 8, ППс5 15, ППс5 16, В 2 
7 ПП 6, ППс5 17, ППс5 18, ППс5 19, ППс5 20, В 3 
8 ЗП 16, ППс5 21, ППс5 22, ППс5 23, 4, 5, 6 
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Семестр Зміст навчальної діяльності 
6. Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем 

1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс6 1, ППс6 3, ППс6 4 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8,ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 1, ППс6 2  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 12, ЗП, ПП 3, ПП 2, ПП 4, ППс6 5, ППс6 6,   
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 13, ЗП, ПП 5, ППс6 7, ППс6 8, ППс6 9 
5 ЗП, ПП 6, ППс6 11, ППс6 10, ППс6 12, ППс6 13, В 1 
6 ЗП 15, ЗП 14, ЗП, ПП 9, ПП 8, ППс6 14,ППс6 15, В 2 
7 ПП 7, ППс6 16, ППс6 17, ППс6 18, ППс6 19, ППс6 20, В 3 
8 ЗП 16, ППс6 21, ППс6 22, ППс6 23, ППс6 24, 4, 5, 6 

7. Інформаційні технології консолідації знань 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс7 1, ППс7 2, ППс7 3 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП, ППс7 4, ППс7 5, ППс7 6, ППс7 7  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 3, ППс7 8, ППс7 9 
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 12, ЗП, ПП 4, ПП 5, ППс7 10, ППс7 11 
5 ЗП 13, ЗП, ПП 6, ПП 1,ПП 7, ППс7 12, ППс7 13, В 1 
6 ЗП 14, ЗП 15, ЗП, ПП 2, ПП 8, ППс7 14,ППс7 15, В 2 
7 ЗП 16, ППс7 16, ППс7 17, ППс7 18, ППс7 19, ППс7 20, В 3 
8 ПП 9, ППс7 21, ППс7 22, ППс7 23, ППс7 24, 4, 5, 6 

8. Системи штучного інтелекту 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс8 1, ППс8 2, ППс8 3 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП, ППс8 4, ППс8 5, ППс8 6, ППс8 7  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 10, ЗП 11, ПП 3, ППс8 8, ППс8 9 
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 12, ЗП, ПП 4, ПП 5, ППс8 10, ППс8 11 
5 ЗП 13, ЗП, ПП 6, ПП 1,ПП 7, ППс8 12, ППс8 13, В 1 
6 ЗП 14, ЗП 15, ЗП, ПП 2, ПП 8, ППс8 14,ППс8 15, В 2 
7 ЗП 16, ЗП, ППс8 16, ППс8 17, ППс8 18, ППс8 19, ППс8 20, ППс8 21, В 3 
8 ПП 9, ППс8 22, ППс8 23, ППс8 24, 4, 5, 6 

9. Комп’ютерне моделювання технічних систем 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс9 1, ППс9 2, ППс9 3 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8,ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 1, ППс9 4,  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 12, ЗП, ПП 3, ПП 2, ПП 4, ППс9 5, ППс9 6,   
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 13, ЗП, ПП 5, ППс9 7, ППс9 8, ППс9 9  
5 ЗП, ПП 6, ППс9 10, ППс9 11, ППс9 12, ППс9 13, В 1 
6 ЗП 15, ЗП 14, ЗП, ПП 9, ПП 8, ППс9 14, ППс9 15, В 2 
7 ПП 7, ППс9 16, ППс9 17, ППс9 18, ППс9 19, ППс9 20, В 3 
8 ЗП 16, ППс9 21, ППс9 22, ППс9 23, ППс9 24, 4, 5, 6 

10. Комп'ютерне проектування транспортних засобів 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс10 1, ППс10 3, ППс10 4 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8,ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 1, ППс10 2,  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 12, ЗП, ПП 3, ПП 2, ПП 4, ППс10 6, ППс10 7,   
4 ЗП 2, ЗП 5, ЗП 6, ЗП 13, ЗП, ПП 5, ППс10 5, ППс10 8, ППс10 9  
5 ЗП, ПП 6, ППс10 10, ППс10 12, ППс10 13, ППс10 14, ППс10 15, В 1 
6 ЗП 15, ЗП 14, ЗП, ПП 9, ПП 8, ППс10 16, ППс10 17, В 2 
7 ПП 7, ППс10 11, ППс10 18, ППс10 19, ППс10 20, В 3 
8 ЗП 16, ППс10 21, ППс10 22, ППс10 23, 4, 5, 6 

11. Інтелектуальні системи прийняття рішень 
1 ЗП 1, ЗП 2, ЗП 7, ЗП 9, ЗП, ППс11 1, ППс11 2, ППс11 3 
2 ЗП 3, ЗП 2, ЗП 8, ЗП, ППс11 4, ППс11 5, ППс11 6, ППс11 7  
3 ЗП 4, ЗП 2, ЗП 10, ЗП 11, ЗП, ПП 3, ППс11 8, ППс11 9 
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