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ПЕРЕДМОВА 

Стандарт вищої освіти відсутній. Відповідає тимчасовому стандарту Сумського 

державного університету до введення в дію офіційно затвердженого стандарту вищої 

освіти. 

 

Розроблено робочою проектною групою у складі: 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Науковий 

ступінь, шифр та 

назва наукової 

спеціальності 

Вчене звання 

(за кафедрою) 

Посада та назва 

підрозділу (за 

основним місцем 

роботи)  

Керівник 

робочої 

проектної групи 

(гарант 

освітньої 

програми): 

Баранова Ірина 

Володимирівна 

Кандидат 

технічних наук,  

05.05.17 - 

Гідравлічні 

машини та 

гідропневмо-

агрегати 

Доцент 

(кафедра 

інформаційних 

технологій 

проектування) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних наук 

Члени робочої 

проектної 

групи: 

Шендрик Віра 

Вікторівна 

Кандидат 

технічних наук,  

05.05.17 - 

Гідравлічні 

машини та 

гідропневмо-

агрегати 

Доцент 

(кафедра 

інформаційних 

технологій 

проектування) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних наук 

Алексенко Ольга 

Василівна 

Кандидат 

технічних наук,  

05.05.17 - 

Гідравлічні 

машини та 

гідропневмо-

агрегати 

Доцент 

(кафедра 

комп’ютерних 

наук) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних наук 

Ващенко Світлана 

Михайлівна 

Кандидат 

технічних наук,  

05.05.15 - 

Вакуумна та 

компресорна 

техніка 

Доцент 

(кафедра 

комп’ютерних 

наук) 

Доцент кафедри 

комп’ютерних наук 

 

Зовнішні рецензенти: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Науковий ступінь, шифр 

та назва наукової 

спеціальності 

Вчене звання 

(за кафедрою) 

Посада та назва організації 

(за основним місцем роботи)  

Дружинін Євген 

Анатолійович 

Доктор технічних наук зі 

спеціальності 05.13.22 – 

управління проектами та 

програмами 

Професор 

кафедри 

інформаційних 

технологій 

проектування 

літальних 

апаратів 

Професор кафедри інформаційних 

технологій проектування літальних 

апаратів Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут" 

Домбровський 

Владислав 

Сергійович 

Кандидат економічних 

наук зі спеціальності 

08.04.01 - фінанси, 

грошовий обіг і кредит 

Доцент 

кафедри 

економічної 

кібернетики  

Операційний директор ТОВ 

«Аптімайзд Оперейшнз» 



 

Освітня програма обговорена та схвалена на засіданні Експертної ради 

роботодавців зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

 

Протокол № 2 від 27 квітня 2016 р. 

Голова Експертної ради роботодавців зі 

спеціальності 

________________    Сергієнков М.Ю.  

 
 

Освітня програма вводиться вперше. 

Термін перегляду освітньої програми ___1__ раз на ____3____роки. 

 

АКТУАЛІЗОВАНО: 

Дата перегляду освітньої програми    

Підпис    

Прізвище, ім’я, по батькові гаранта 

освітньої програми 

   

 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Сумського державного університету. 

  



1. Профіль освітньої програми 

1.1 Загальна інформація 

Повна офіційна назва 

вищого навчального 

закладу  

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Факультет електроніки та інформаційних технологій, 

кафедра комп’ютерних наук 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  
Магістр комп’ютерних наук 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Інформаційні технології проектування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  термін 

навчання - 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації 

Акредитаційна комісія. Україна. Сертифікат – НД, 

№ 1983421 

Термін дії – до 1 липня 2020 р. 

Цикл/рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень, QF-LLL – 

7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Передумови Наявність ступеня бакалавр 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2020 р. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://itp.elit.sumdu.edu.ua/images/docs/metod_mat/Education

al_program_ІТD_master_2017.pdf 

1.2 Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на формування 

особистості фахівця, здатного застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в 

моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій для 

складних систем; здійснювати розробку, впровадження і супровід інформаційних систем 

аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-

економічних системах, формування здатності до подальшого навчання та критичного 

мислення. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

освітньої програми 

Технічні науки: комп’ютерні науки, інформаційні 

технології проектування 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. Акцент на інтегроване 

поєднання досліджень із моделювання, проектування, 

розробки та супроводу комп’ютерних систем та 

інформаційних технологій в різних предметних областях. 

Спрямованість на підготовку кваліфікованих фахівців, 

здатних застосувати сучасні підходи, методи, стандарти та 

принципи при розробці та впровадженні нових 

інформаційних технологій чи супроводженні існуючих. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Формування у студентів компетентностей щодо 

моделювання та проектування інформаційних технологій, 

а також розробки та супроводу  відповідних їм 

інформаційних систем у різних сферах діяльності людини 

Особливості освітньої 

програми 

Підготовка фахівців в межах освітньої програми 

здійснюється за двома освітніми траєкторіями 



«Інформаційні технології та системи» та «Комп'ютерний 

дизайн та мультимедіа», формування відповідних 

компетентностей забезпечується за рахунок вибіркових 

дисциплін навчального плану. 

Дисципліни третього семестру узгоджені з освітньою 

програмою «The international Master’s program in Web 

Science» університету Кобленц-Ландау (Німеччина) в 

рамках угоди про співпрацю 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Адміністратор бази даних (код КП 2131.2) 

Адміністратор даних (код КП 2131.2) 

Адміністратор доступу (код КП 2131.2) 

Аналітик з комп’ютерних комунікацій (код КП 2131.2) 

Аналітик комп’ютерних систем (код КП 2131.2) 

Аналітик операційного та прикладного програмного 

забезпечення (код КП 2131.2) 

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа (код 

КП 2131.2) 

Інженер-програміст (код КП 2131.2) 

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (код КП 

2131.2) 

Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та 

автоматики (код КП 2131.2) 

Молодший науковий співробітник (програмування) (код 

КП 2131.1) 

Науковий співробітник-консультант (програмування) (код 

КП 2131.1) 

Програміст (база даних) (код КП 2131.2) 

Програміст прикладний (код КП 2131.2) 

Програміст системний (код КП 2131.2) 

Подальше навчання 
Можливість продовжити навчання за програмою третього 

рівня вищої освіти.   

1.5 Викладання, навчання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване навчання. Викладання  проводиться у 

вигляді: лекцій, практичних  і лабораторних занять, 

самостійної роботи з можливістю  консультацій з 

викладачем, електронне навчання з використанням 

відповідних ресурсів СумДУ (OCW, MIX), виконання 

курсових робіт та проектів,  дослідницьких робіт, 

підготовка дипломної роботи магістра. Передбачає 

проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, 

електронне навчання, проектну роботу в  командах, 

навчання через проходження практики. 

Оцінювання 

За освітньою програмою передбачено формативне 

(письмові та усні коментарі та настанови викладачів в 

процесі навчання, формування навичок самооцінювання, 

залучення студентів до оцінювання роботи один одного) та 

сумативне (письмові іспити з навчальних дисциплін, 

оцінювання поточної роботи протягом вивчення окремих 

освітніх компонентів (презентації, тестування), захист 

звітів з лабораторних робіт, науково-дослідної роботи та 

науково-дослідної практики, захист курсових робіт, 



прилюдний захист кваліфікаційної роботи магістра. 

1.6 Програмні компетентності (ПК) 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

професійної діяльності за напрямом інформаційні 

технології або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність читати і писати науково-технічні тексти 

іноземною мовою. 

ЗК 2. Здатність до науково-професійного спілкування з 

фахівцями різних галузей та працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, вміння 

виявляти наукову сутність проблем в сфері інформаційних 

технологій, аналізувати ситуацію та синтезувати 

відповідні рішення. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

Фахові компетентності, визначені за спеціальністю 

ФК 1. Здатність використовувати національні та 

міжнародні законодавчі та нормативно-правові бази, 

положення зі стандартизації, сертифікації та ліцензування 

програмного продукту при здійсненні професійної 

діяльності. 

ФК 2. Здатність використовувати усталені наукові 

концепції та сучасні принципи створення і застосування 

технологій штучного інтелекту. 

ФК 3. Уміння ефективно застосовувати новітні підходи та 

інструментальні засоби створення та використання 

інформаційних технологій у різних галузях людської 

діяльності. 

ФК 4. Здатність до стратегічного програмно-

орієнтованого управління проектами різного рівня 

масштабності, взаємодії та комунікації з зацікавленими 

сторонами та клієнтами. 

ФК 5. Знання та розуміння концепції виконання 

проектних робіт на всіх стадіях проектування 

інформаційних технологій і систем. 

ФК 6. Здатність здійснювати розробку і використання 

інтегрованих та корпоративних інформаційних систем. 

ФК 7. Уміння розробляти, досліджувати та 

використовувати математичні методи і алгоритми обробки, 

аналізу та візуалізації даних. 

Додаткові фахові компетентності, визначені за 

освітньою програмою 

ФК 8. Знання основних принципів бізнес-аналізу 

розробки та супроводу бізнес-процесів, збору та 

координації вимог на розроблення нових 

функціональностей програмного продукту; активно 



співпрацювати з технічною командою менеджменту для 

вирішення проблем проектів. 

ФК 9. Знання новітніх інструментальних засобів, 

математичних методів і технологій аналізу різнорідних 

даних з метою виявлення раніше невідомих знань, 

необхідних для прийняття рішень в різних сферах 

професійної діяльності. 

ФК 10. Знання сучасних технологій та програмного 

забезпечення для візуалізації інформації та її аналізу; 

методів і засобів побудови сучасних мультимедіа-систем; 

теоретичні аспекти представлення мультимедіа даних на 

носіях інформації; алгоритмічні та математичні основи 

побудови реалістичних сцен. 

ФК 11. Знання теоретичних аспектів векторної та 

растрової графіки, математичних та алгоритмічних основ 

методів комп’ютерної графіки. 

ФК 12. Знання принципів та інструментальних засобів 

підготовки та обробки розрізнених і невпорядкованих 

даних.  Здатність до розробки багатовимірних моделей 

даних, концепцій організації та методик побудови сховищ 

даних.  

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

Програмні результати навчання, визначені за спеціальністю 

ПРН 1. Вміти спілкуватися (усно та письмово) українською та іноземними мовами на 

професійні теми в професійному та непрофесійному середовищі. 

ПРН 2. Представляти концепцію та результати дослідження у формі технічного звіту 

та/або усного подання. 

ПРН 3. Організовувати та провадити практичну діяльність згідно нормативно-правової 

бази; використовувати на практиці знання зі  стандартизації, сертифікації та ліцензування 

програмного продукту у відповідності до національних і міжнародних стандартів та 

практик. 

ПРН 4. Дотримуватися етичних принципів та норм академічної доброчесності під час 

навчання та провадження науково-професійної діяльності. 

ПРН 5. Демонструвати та використовувати знання сучасних  математичних методів, 

алгоритмів обробки даних, методів оптимізації на основі технології штучного інтелекту. 

ПРН 6. Формулювати та вирішувати дослідницьке завдання, для його вирішення 

збирати, оброблювати та систематизувати інформацію та формулювати висновки. 

ПРН 7. Демонструвати вміння самостійно приймати рішення, навички лідерства та 

вміння працювати в команді. 

ПРН 8. Застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення професійних задач 

у ІТ-галузі та здатність до їх обґрунтованого вибору, налаштування та подальшої 

експлуатації. 

ПРН 9. Здійснювати дослідження, генерувати нові ідеї, впроваджувати інновації. 

ПРН 10. Демонструвати та використовувати у вирішенні практичних завдань знання з 

проектування інтегрованих та корпоративних інформаційних систем. 

ПРН 11. Вміти використовувати базові принципи побудови архітектури програмних 

систем та шаблонів проектування, інтерфейсів програмних додатків, методів проектування 

програмного забезпечення. 

ПРН 12. Володіти сучасним інструментарієм підтримки ІТ-продуктів та рішень, 

організовувати комунікацію для визначення, аналізу та вирішення проблем при їх розробці 

та експлуатації протягом усього життєвого циклу. 

 



Додаткові програмні результати навчання, визначені за освітньою програмою 

ПРН 13. Програмно реалізовувати алгоритми обробки звукової, відео- та гіпертекстової 

інформації та  анімації; проводити композиційний аналіз складних графічних образів та 

технічних моделей; обирати та використовувати відповідні технології та програмне 

забезпечення для створення та редагування гіпертексту, звукових, відеоданих та анімації. 

ПРН 14. Вміти обирати, застосовувати та програмно реалізовувати основні алгоритми 

побудови та обробки растрових та графічних зображень. 

ПРН 15. Знати та використовувати основні методи та інструментарії сучасних систем 

аналізу візуальної інформації. Вміти виконувати спектральний аналіз, застосовувати та 

налаштовувати фільтри обробки цифрових сигналів. 

ПРН 16.  Знати принципи створення та здійснювати розробку надбудов для пакетів 

твердотільного моделювання за допомогою відповідного програмного АРІ-інтерфейсу. 

Вміти інтегрувати власні рішення в існуючі пакети твердотільного моделювання у вигляді 

надбудов. 

ПРН 17. Знати види даних,  методи їх збору, очищення, інтеграції та перетворення. Вміти 

обирати алгоритми, структури і моделі даних, інструменти їх використання та обробки з 

метою автоматизації пошуку закономірностей, притаманних групі даних. 

ПРН 18. Будувати багатовимірні моделі конкретних предметних областей для потреб 

бізнесу та організовувати сховища даних відповідно до загальноприйнятих концепцій та з 

урахуванням особливостей архітектур сховищ даних. 

1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми 

складається з професорсько-викладацького складу кафедри 

комп’ютерних наук факультету електроніки та 

інформаційних технологій. Також до викладання окремих 

курсів відповідно до їх компетенції та досвіду залучений 

професорсько-викладацький склад інших кафедр, зокрема 

кафедри іноземних мов факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій. 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і 

визнаними вченими, які публікують праці у вітчизняних і 

зарубіжних наукових виданнях, мають відповідну 

професійну компетентність і досвід в галузі викладання, 

наукових досліджень і педагогічної діяльності. 

Керівник проектної групи та викладацький склад, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою проводиться в 

аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною 

апаратурою і необхідними технічними засобами. 

Навчальні заняття проводяться у 9 комп’ютерних класах, 

оснащених ліцензійними операційними системами від 

Microsoft та пакетами прикладного програмного 

забезпечення від Microsoft, Autodesk, Intel, Delcam, Siemens 

і т. д.  

У навчальному процесі використовується матеріально-

технічна база ІТ-підприємств «НЕТКРЕКЕР» та «АMC 

BRIDGE», якими було обладнано 2 навчально-методичні 

центри на кафедрі. 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

В університеті створено високотехнологічну бібліотечно-

інформаційну базу, що містить понад 3,1 млн. примірників 

з понад 300 тис. найменувань 28 мовами світу. Електронна 

бібліотека містить понад 90 тис. повнотекстових 

матеріалів. Загальна кількість посадкових місць у 

читальних залах становить близько 1350 місць, діють 

віртуальні електронні читальні зали. Електронні 

репозитарії СумДУ містять понад 70 тис. документів. 

Для забезпечення дистанційного доступу до навчально-

методичних матеріалів використовуються розроблені в 

СумДУ платформи OCW та МІХ (дозволяють об’єднати 

матеріали з відповідних курсів, конструктор Lectur`ED з 

можливістю колективної роботи над електронними 

навчальними ресурсами, матеріали електронного каталогу 

бібліотеки, репозитарію, посилання на зовнішні навчальні 

ресурси, а також організувати спілкування викладача та 

студента в зручному режимі згідно моделі змішаного 

навчання). 

1.9 Академічна мобільність 

Внутрішня академічна 

мобільність  

Реалізується у відповідності до Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність на основі 

двосторонніх договорів між Сумським державним 

університетом та закладами вищої освіти України. 

Міжнародна академічна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Сумським 

державним університетом та Університетом Кобленц-

Ландау (Німеччина) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Є можливим за умови попереднього вивчення курсу 

української мови. 
 

 



2. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонентів освітньої програми 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1.  Іноземна мова  за професійним спрямуванням 5 залік 

Цикл фахової підготовки 

ОК 2.  Сертифікація та ліцензування програмного 

забезпечення 

5 іспит 

ОК 3.  Втуп до науки про дані 5 залік 

ОК 4.  Науково-дослідна робота 5 залік 

ОК 5.  Проектування веб-орієнтованих інформаційних 

систем 

5 іспит 

ОК 6.  Програмування для мобільних пристроїв 5 іспит 

ОК 7.  Об'єктно-орієнтований аналіз та проектування 5 залік 

ОК 8.  Академічне письмо та оприлюдення наукових 

результатів 

5 залік 

ОК 9.  Основи управління підтримкою клієнта 5 залік 

ОК 10.  Управління підтримкою клієнта 5 залік 

Практична підготовка 

ОК 11.  Науково-дослідна практика 5 залік 
Атестація 

ОК 12.  Кваліфікаційна робота магістра 10 залік 
Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 65 

Вибіркові компоненти 

ВБ 1.1. Сховища даних 5 залік 
ВБ 1.2. Інтеграція CAD/CAM/САЕ-засобів 5 іспит 
ВБ 1.3. Управління розробкою програмних продуктів 5 іспит 
ВБ 1.4. Обробка та аналіз великих даних 5 іспит 
ВБ 1.5. Інтегровані інформаційні системи 5 залік 

ВБ 2.1. Теорія та методи машинної графіки 5 залік 
ВБ 2.2. Комп'ютерна графіка реального часу 5 іспит 
ВБ 2.3. Сучасні технології візуалізації 5 іспит 
ВБ 2.4. Методи і засоби аналізу візуальної інформації 5 іспит 
ВБ 2.5. Інтегровані інформаційні системи 5 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 
Курс навчання, обсяг 

навантаження в 

кредитах 

Послідовність вивчення компонентів освітньої програми 

І семестр, 30 кредитів  ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК6, ОК7, ОК 8 

ІІ семестр, 30 кредитів ОК 9, ОК 10, ВБ 1.1(ВБ 2.1), ВБ 1.2(ВБ 2.2), ВБ 1.3(ВБ 2.3), 

ВБ 1.4(ВБ 2.4) 

ІІІ семестр, 30 кредитів ОК 3, ОК 4, ВБ 1.5(ВБ 2.5), ОК 11, ОК 12 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Інформаційні технології проектування» зі 

спеціальності «122 – Комп’ютерні науки» проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

роботи магістра та завершується видачею документу державного зразка про присудження 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр комп’ютерних наук за спеціалізацією 

«Інформаційні технології проектування». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  

 

Позначки 

програмних 

компетентностей 

та освітніх 

компонентів 
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Примітка: 

  – позначка, яка означає, що певна програмна компетентність забезпечується певним освітнім компонентом поточного рядка. 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

відповідними компонентами  освітньої програми 

Позначки 

програмних 

результатів 

навчання та 

освітніх 

компонентів 
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Примітка:  
 – позначка, яка означає, що певний програмний результат забезпечується освітнім компонентом поточного рядка. 
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