
 

 

Профіль програми 
освітнього ступеня бакалавр 

 
за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

спеціалізація 122-09 Системи штучного інтелекту 
 

Тип та обсяг програми Освітньо-професійна, 
240 кредитів ЄКТС / 4 роки 

Вищий навчальний заклад Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний 
інститут» 

Ліцензія Серія АЕ № 636487 від 17.06.2015 р. 
Акредитація Сертифікат  

РД-ІV №2158945 від 12.08.2013 р. 
термін дії до 1 липня 2023 р. 

Рівень програми, тип диплома Перший  рівень вищої освіти,
одиничний 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 
Кваліфікація Бакалавр комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій 
Спеціалізація  
Системи штучного інтелекту 

  
А  Мета програми 

  

Метою програми є забезпечення високого рівня професійної 
підготовки за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформа-
ційні технології» з формуванням у студента необхідних ком-
петностей, заснованих на науковому світогляді та професій-
них 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 їх застосування для вирішення задач практичної 
спрямованості на базі системного підходу 

В  Характеристика програми 

1 
Предметна 
область, напрям 

Програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які 
прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової ді-
яльності у галузі комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій.  

2 

Фокус 
програми: 
загальна \ 
спеціальна 

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієн-
тація на формування максимально широкого науково-
технічного світогляду майбутнього професіонала. 
Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної й фунда-
ментальної підготовки та містить достатню вибіркову компо-
нентну 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 спеціальніс-



 

 

тю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
становить 240 кредитів ЄКТС. Програма здійснюється в очній 
формі навчання. Нормативний строк навчання складає 4 роки. 

3 
Орієнтація 
програми 

Особи, які бажають навчатися за програмою мають мати пов-
ну 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) профе-
сійну підготовку встановленого зразка Вступники зарахо-
вуються на навчання на підставі правил прийому, які затверд-
жуються в НТУ «ХПІ». 

4 
Особливості 
програми 

Атестація випускників проводиться у формі захисту бакалав-
рської кваліфікаційної роботи та завершується видачею доку-
ментів встановленого зразка про присудження ступеня бака-
лавра з присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій». Атестація здійснюється 
відкрито і публічно. 

С  Працевлаштування та продовження освіти  

1 Працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, 
інформаційного та програмного забезпечення інформаційних 
систем, у галузі інформаційних технологій, а також адмініс-
тратора баз даних і систем. Випускники можуть працювати за 
професіями згідно з Національним класифікатором професій 
ДК 003:2010: 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій; з 
розробки та тестування програмного забезпечення; з 
розроблення комп'ютерних програм; з комп'ютерної графіки 
(дизайну); 2131.2 Адміністратор: бази даних; даних; досту-
пу; системи; Інженер з програмного забезпечення комп'юте-
рів; програміст; Аналітик програмного забезпечення та 
мультимедіа; 2132.2 Програміст (база даних); програміст 
прикладний; 2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів; 
2149.2 Інженер-дослідник. 

2 
Продовження 
освіти 

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною про-
грамою и отримав диплом бакалавра, може продовжити 
навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання 
другого рівня освіти – магістр. 

D  Стиль та методика навчання 

1 

Підходи до 
викладання та 
навчання 

У процесі викладання передбачено застосування таких нав-
чальних технологій, як: лекції проблемного характеру, лабора-
торні заняття, робота в малих групах, семінари-дискусії, 
мозкові атаки, презентації, що розвивають комунікативні та 
лідерські навички, самостійна робота з літературними джере-
лами, уміння узагальнення; змішані форми навчання з вико-
ристанням дистанційних платформ масових он-лайн курсів. 

2 
Система 
оцінювання 

Система оцінювання здобувачів вищої освіти базується на 
наступних принципах: 
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 
оцінок оприлюднюються заздалегідь; 
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонстру-
вати ступінь досягнення ними запланованих результатів 
навчання; 
- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозо-
рим та проводиться відповідно до встановлених процедур; 



 

 

-контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі 
поточного та підсумкового контролю; 
- оцінювання рівня знань студентів проводиться за рейтинго-
вою системою. 
Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок 
студентів на лекціях, лабораторних, практичних та семінарсь-
ких заняттях та під час виконання індивідуальних навчальних 
завдань та контрольних робіт. Підсумковий контроль прово-
диться у формі екзаменів, заліків та випускної атестації. 
Здобувач вищої освіти вважається допущеним до 
підсумкового контролю (екзамену) з дисциплін освітньої 
програми, якщо він виконав всі види робіт, передбачені 
навчальним планом з цієї дисципліни. 

Е  Програмні компетентності 

1 
Загальні 

(універсальні) 
 

 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, спосо-
бами та засобами одержання, оцінювання, збереження, пере-
робки та використання інформації з різних джерел, які необ-
хідні 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, призна-
чення 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 фундамен-
тальних 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 техносфе-
рою, 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. 

2 Спеціальні (фахові)  

 ПК-1 

Здатність до математичного та логічного мислення, формулю-
вання та досліджування математичних моделей, зокрема дис-
кретних математичних моделей, обґрунтовування вибору 
методів і підходів для розв’язування теоретичних і прик-
ладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування 
отриманих результатів. 

 ПК-2 

Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, 
застосування методів статистичної обробки даних та оціню-
вання стохастичних процесів реального світу. 

 ПК-3 

Здатність до побудови логічних висновків, використання 
формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проек-
тування, 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 досліджен-
ня операцій в організаційно-технічних і соціально-економіч-
них системах різного призначення, визначати їх оптимальні 
рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з 
урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізу-
вати 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 мето-
дології 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: структур-
ного, 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, схо-
вища 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 

3 Спеціалізація  

 ПКс8-1 

Здатність до математичного та логічного мислення, формулю-
вання та досліджування математичних моделей, зокрема дис-
кретних математичних моделей, обґрунтовування вибору 
методів і підходів для розв’язування теоретичних і приклад-
них 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, схо-
вища 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 їх оперативної аналітичної обробки з візуалізацією резуль-
татів 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 мере-
жі 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 розпо-
ділених обчислень при розробці та експлуатації розподілених 
систем паралельної обробки інформації. 



 

 

F  Програмні результати навчання 
 Загальна підготовка  

 РНз-1 

Знання лексичних, граматичних, стилістичних особливостей 
державної та іноземної лексики, термінології в галузі ком-
п’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 різ-
них 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’яз-
ків людини по відношенню до інших і самого себе, про духов-
ні 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 стандар-
ти за даним напрямом. 

 РНз-10 

Знати правове забезпечення охорони природного навколиш-
нього 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 моде-
лей алгоритмів, примітивно рекурсивних, загально-рекурсив-
них та частково-рекурсивних функцій, питань обчислюванос-
ті, розв’язності та нерозв’язності масових проблем, понять 



 

 

часової та просторової складності алгоритмів при 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’я-
зання задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохас-
тичного, динамічного програмування; особливості побудови 
та розв’язання багатокритеріальних задач. 

 РН-5 

Знання методології системного аналізу для системного дослід-
ження 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 Пет-
рі; 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-програ-
мування, 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 

 Спеціалізація  

 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 дослі-



 

 

дження детермінованих та стохастичних моделей об’єктів і 
процесів, проектування та експлуатації інформаційних систем, 
продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів 
професійної діяльності 

 РНс8-4 

Знання моделей систем масового обслуговування, мереж 
Петрі; методології ймовірнісного та імітаційного моделю-
вання 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 класи-
фікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціа-
тивних 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 безпеч-
ного проектування ІС а ІТ, методології безпечного програ-
мування, погроз і атак, безпеки комп’ютерних мереж, методи 
криптографії. 

 РНс8-9 

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

 


