
 

І.Загальна характеристика освітньої програми 

 

Вищий навчальний заклад 

 

Львівський національний університет імені Івана 
Франка  
 

Рівень вищої освіти 

 

другий (магістерський) рівень  
 

Освітній ступінь магістр  
 

Галузь знань 12 «Інформаційні технології» 
 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології» 
 

Спеціалізації Комп’ютерні науки та інформаційні технології 
 

Кваліфікація Магістр комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій 
 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Одиничний 
для ОС «магістр» - 90 кредитів / 1,5 року. 
 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України  
 

Рівень програми Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК. 
QF-EHEA – другий цикл. 
EQF LLL – Level 7. 

 

 Мета і 

завдання 

освітньої 

програми 

 

• набуття професійної кваліфікації магістра у галузі 

комп’ютерних наук; 

• підготовка до роботи за такими видами професійної 

діяльності: науково-дослідницька та професійна (фахівець з 

інформаційних технологій у широкому спектрі галузей 

господарювання); освітня (фахівець з комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій); управлінська (організатор 

роботи і ІТ підрозділах та підприємствах) 

 

 Вимоги до 

рівня освіти 

осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання за 

цією 

 наявність здобутої вищої освіти ступеня бакалавр або 
спеціаліст 



 

програмою 

ІІ. Зміст освітньої програми 

1. Предметна 

область, 

напрям 

Формування теоретичних знань щодо використання 

сучасних фізичних теорій в обчисленнях. Одержання знань 

з новітнього напрямку розвитку квантової інформатики, яка 

сформувалася на основі квантової механіки, класичної 

теорії інформації, інформатики, та квантової криптографії. 

Уміння застосувати основні закони квантової механіки для 

формулювання та реалізації квантових алгоритмів. 

Вміння аналізувати особливості реалізації та застосування 

квантово-механічних алгоритмів, синтез нових підходів для 

формулювання алгоритмів.   

Вміння спілкуватися (в тому числі англійською  мовою) зі 

спеціалістами з ІТ. Відображати результати досліджень у 

міжнародних рейтингових журналах, тестувати розроблене 

програмне забезпечення, аналізувати, систематизувати, 

порівнювати відомі та розробляти нові рішення в галузі 

інформаційних технологій. 

3. Напрям 

програми та 

спеціалізації 

 Професійна для ОС «магістр»  

4. Особливості 

освітньої 

програми 

Інтеграція фахової підготовки в галузі комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій з пошуково-дослідницькою 
діяльністю. Програма базується на сучасних  знаннях з 
математичних та фізичних дисциплін, які є основою для 
комп’ютерних наук; сучасних уявленнях про тенденції, 
закономірності розвитку інформаційних техноогій. Освітня 
програма передбачає: викладання окремих навчальних 
дисциплін фахівцями ІТ підприємств та установ НАН 
України, можливість проходження практики у провідних ІТ 
компаніях (SoftServe, EPAM, ELEKS, N-iX), наявність 
загально університетської програми академічної 
мобільності. 

 ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за 

навчальними дисциплінами підготовки 
Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг 

Кредити Години 
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Методологія наукових досліджень 8 240 



 

Виробнича практика 6 180 

Магістерська робота 15 450 
Теорія інформації 8 240 
Квантові комп'ютери і квантові 
обчислення 

8 240 

Комп'ютерна лінгвістика 8 240 
Курсова робота 4 120 
Виробнича (переддипломна) практика 9 270 

Всього 66 1980 
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Теорія ігор 
2. Мова інтегрованих запитів LINQ 
3. Моделювання процесів та систем 
4. Спеціалізовані комп'ютерні системи 

4 120 

1. Теорія та розробка експертних систем 
2. Адаптивні системи опрацювання 
інформації 
3. Проектування мікроелектронних та 
мехатронних систем 
4. Інформаційні технології в наукометрії 
5. Мікрокомп'ютерні інтелектуальні 
системи 

4 120 

1. Логічне програмування 
2. Теорія управління 
3. Моделювання складних систем на 
основі технології Entity Framework 

4 120 

1. Стохастичне моделювання 
2. Методи розпізнавання образів 
3. Складні системи та мережі 
4. Хмаркові технології 

4 120 

1. Електронне навчання та документообіг 
2. Сегментація та класифікація в обробці 
зображень 
3. Комп'ютерні системи керування 
4. Соціальний комп'ютинг 

4 120 

1 .Нечітка логіка 
2. Телекомунікаційні мікропроцесорні 
системи 
3. Комп'ютерний зір 

4 120 

Всього 24 720 
Всього за час навчання 90 2700 

 

 
 ІV. Працевлаштування та продовження освіти 

 
1. Професійні 

права 

Перелік первинних посад, що може займати випускник-
магістр за Державним класифікатором України 
«Класифікатор професій» за ДК 003:2010: 

2132 Професіонали в галузі програмування  

2132.1 Наукові співробітники (програмування) 



 

2132.2 Розробники комп'ютерних програм  

312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки  

3121 Техніки-програмісти  

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем  
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
2131.2 Розробники обчислювальних систем 

2139 Професіонали в інших галузях обчислень 
(комп'ютеризації) 

 

2. Продовження 

освіти 

(академічні 

права) 

Можливість навчання за програмами 8 рівня  НРК, 
третього циклу QF-EHEA та 8 рівня EQF LLL.  
Магістр за спеціальністю «Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології» має можливість вступу до 
аспірантури (докторантури) та може продовжити навчання в 
університетах за освітнім рівнем «Магістр» (освітній рівень 
– магістр) за спорідненими спеціальностями (галузі знань 12 
Інформаційні технології) або спеціальностями специфічних 
категорій 

 V. Стиль та методика викладання 
1. Підходи до 

викладання та 

навчання. 

Викладання здійснюється з використанням основних засад: 
проблемно-орієнтованого та особистісно-орієнтованого 
навчання; електронного навчання в системі Moodle; 
кредитного-модульного навчання; самонавчання. 
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних 
лекцій, інтерактивних та інтегрованих лекцій, семінарів, 
лабораторних та практичних занять, занять на базах 
практик, індивідуальних занять.  

2. Форма 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється 
за системою ECTS та національною шкалою оцінювання. 
Поточний контроль - усне та письмове опитування, оцінка 
роботи в малих групах, тестування, захист індивідуальних 
завдань та курсових робіт (проектів). 
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 
накопичених балів поточного контролю. 
Державна атестація – підготовка та публічний захист 
(демонстрація) магістерської роботи та комплексного 
державного екзамену. 
Атестація здійснюється у формі: 
• публічного захисту (демонстрації) магістерської 
роботи; 
• державного екзамену з методики викладання 
дошкільної педагогіки та психології, фахових методик 
дошкільної освіти; з психології, основ психодіагностики та 
корекції. 

 VI. Компетентності 

 Програмні Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 



 

компетентності 

 

професійно-педагогічній діяльності, в організації 
виробничого процесу, що передбачає проведення 
досліджень та здійснення інновацій. 

1 Загальні 

компетентності 

 

 
 
 
 

Ґрунтовна математична підготовка, а також підготовка з 
теоретичних, методичних і алгоритмічних основ 
інформаційних технологій для використання 
математичного апарату під час вирішення прикладних і 
наукових завдань в області інформаційних систем і 
технологій. 
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. 
Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, 
застосування методів статистичної обробки даних та 
оцінювання стохастичних процесів реального світу. 
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. 
Здатність будувати моделі для оптимального відтворення 
поведінки системи як набору сутностей та зв’язків між 
ними.   Оптимізувати процеси моделювання систем 
складної ієрархічної структури. 

 
2 Професійні 

компетентності 

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. 
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. 
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. 
Здатність працювати зі складними природними та 
суспільними системами і мережами, знаходити 
характеристики складності та оптимізувати їхню 
структуру. 
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. 
Уміння застосовувати основні підходи та методи теорії 
управління, здійснювати аналіз та синтез систем 
управління. Вміння використовувати стандартні програмні 
пакети для  побудови моделей систем управління та їх 
аналізу. Вміння визначати та модифікувати основні 
параметри таких систем. 
Уміння класифікувати та вирішувати типові задачі з 
побудови та аналізу систем управління; застосовувати 
стандартні програмні пакети, оригінальні програмні 
продукти та для вирішення задач управління. 
Здатність аналізувати організаційне оточення, існуючі 
системи, синтезувати вимоги до системи.  
Здатність будувати моделі, алгоритми та критерії для 
прийняття оптимальних рішень в різних ситуаціях, в тому 
числі антагоністичних та кооперативних.  
Уміння моделювати складні системи в тому числі за 
неповної або нечіткої інформації. 
Базові знання в області комп'ютерної інженерії в обсязі, 
необхідному для розуміння базових принципів організації 
та функціонування апаратних засобів сучасних систем 
обробки інформації, основних характеристик, можливостей 
і областей застосування обчислювальних систем різного 
призначення 
Здатність використовувати знання заснованих на 
міжнародних стандартах методів проектування 
телекомунікаційних мікропроцесорних систем, технологій 
проектування телекомунікаційних мікропроцесорних 
систем.  
Уміння розробляти та реалізовувати проекти 
телекомунікаційних мікропроцесорних систем за 
допомогою мікроконтролерів PSoC. Знання методів 
проектування телекомунікаційних мікропроцесорних 



 

систем з використанням PSoC KiT та програмного 
забезпечення PSoC Creator 
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. 
Знання основних підходів, методів і технологій штучного 
інтелекту, уміння розробляти та застосовувати моделі 
відображення знань, стратегії логічного виведення, 
технологій інженерії знань,  технологій і інструментальних 
засобів побудови інтелектуальних систем 
Здатність забезпечити використання методів інженерії 
знань при створенні інтелектуальних систем вирішення 
конкретних задач в вузькоспеціалізованих предметних 
областях діяльності. Уміння здійснювати багатостадійний 
синтез систем штучного інтелекту, встановлювати їхню 
будову за стандартними методами, показувати переваги 
розроблених систем, створювати наукові групи, 
співпрацювати з ІТ-фірмами для впровадження результатів 
Здатність шукати та відтворювати інформацію на основі 
текстових баз даних, індексувати та абстрагувати невідомі 
тексти, знаходити ключові слова у них і встановлювати 
їхнє загальне спрямування та тематику, створювати 
комп’ютерні лексикографічні системи, використовувати 
структурний підхід у комп’ютерній лінгвістиці 
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. 

 VII. Результати навчання 
 Програмні 

результати 

навчання 

Загальні 

Формування теоретичних знань щодо використання 

сучасних фізичних теорій в обчисленнях. Одержання знань 

з новітнього напрямку розвитку квантової інформатики, 

яка сформувалася на основі квантової механіки, класичної 

теорії інформації, інформатики, та квантової криптографії. 

Уміння застосувати основні закони квантової механіки для 

формулювання та реалізації квантових алгоритмів. 

Вміння аналізувати особливості реалізації та застосування 

квантово-механічних алгоритмів, синтез нових підходів 

для формулювання алгоритмів.   



 

Вміння спілкуватися (в тому числі англійською  мовою) зі 

спеціалістами з ІТ. Відображати результати досліджень у 

міжнародних рейтингових журналах, тестувати розроблене 

програмне забезпечення, аналізувати, систематизувати, 

порівнювати відомі та розробляти нові (удосконалені) 

способи вирішення проблем нелінійного аналізу та 

взаємодії фізико-механічних полів. 

Знання теоретичних і прикладних положень неперервного 

та дискретного аналізу, включаючи аналіз нескінченно 

малих, інтегральне числення, лінійну алгебру, аналітичну 

геометрію, диференційні рівняння, функціональний аналіз, 

комбінаторику, теорію графів, булеву алгебру.  

Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних 

моделей алгоритмів, питань обчислюваності, розв’язності 

та нерозв’язності масових проблем, понять часової та 

просторової складності алгоритмів при розв’язанні 

обчислювальних задач. 

Уміння ефективно використовувати сучасний 

математичний апарат в професійній діяльності  для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в 

процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних 

систем за галузями 

Вміння описувати, предметну, область, застосовувати 

принципи системного підходу до моделювання і 

проектування систем та об’єктів інформатизації, 

здійснювати системний аналіз бізнес-процесів систем 

управління, розкривати невизначеності та аналізувати 

багатофакторні ризики. 

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. 

Уміння розв’язувати типові задачі з використанням 

основних теорем теорії ймовірностей; будувати закони 

розподілу випадкових величин і обчислювати їх числові 

характеристики; будувати моделі випадкових процесів та 

здійснювати їх аналіз; застосовувати ймовірнісно-



 

статистичні методи для оцінки стохастичних процесів; 

використовувати сучасні середовища для розв’язування 

задач статистичної обробки експериментальних даних 

Професійні  

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. 

Знання понять операції, операційної системи, моделі 

операції, етапи розробки моделі операції; класифікацію 

економіко-математичних моделей і методів; принципи 

моделювання організаційно-технічних систем і операцій. 

Знання структур даних та фундаментальних алгоритмів, 

методології та інструментальних засобів об’єктно-

орієнтованого аналізу та проектування, принципів, моделей, 

методів і технологій проектування і розроблення 

програмних продуктів різного призначення.  

Уміння розробляти програмні моделі предметних 

середовищ, вибирати  парадигму програмування з позицій 

зручності та якості застосування для реалізації методів та 

алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук,  

створювати надійне та ефективне програмне забезпечення. 

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.  

Знання принципів, інструментальних засобів, технологій 

створення баз даних з інтеграцією баз і сховищ даних в 

архітектуру клієнт-сервер. 

Знання стандартів, методів, технологій і засобів управління 

процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій. 

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.  

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. 

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.  

Уміння формулювати мету управління організаційно-

технічною та економічною системами, формувати систему 

критеріїв якості управління, будувати математичну модель 

задачі, вибирати та застосовувати відповідний метод 

розв’язування задачі оптимізації, знаходити її оптимальний 

розв’язок, коригувати модель й розв'язок на основі 

отриманих нових знань про задачу й операцію, виробляти 

управлінське рішення щодо досліджуваної операції й 

виконання цього рішення, застосовувати програмні засоби 

для пошуку оптимальних рішень задач  організаційно-

економічного управління. 

Знати завдання теорії управління; основні теоретичні 

моделі, методи та алгоритми; особливості підходів та 

моделей систем управління. 

Представляти результати досліджень, що стосуються 

аналізу систем управління у відповідних форматах, 

порівнювати результати власних досліджень з аналогами, 

об’єднувати зусилля різних дослідницьких колективів для 

вирішення комплексного завдання. Уміння представляти та 

обговорювати відповідні результати на форумах фахівців 

суміжних галузей. 

Знання концепції інформаційної безпеки,принципів 

безпечного проектування ІС а ІТ,методології безпечного 

програмування, погроз і атак, безпеки комп’ютерних мереж, 



 

методи криптографії.  

Уміння зберігати конфіденційність, цілісність та 

доступність інформації, забезпечувати автентичність, 

відстежуваність та надійність інформації в умовах 

неповноти та невизначеність вихідних даних, 

багатокритеріальності професійних задач. 

 

VІІI. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних 

компетентностей та результатів навчання 

 

Програмні 

компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

Цикл загальних компетентностей 
Ґрунтовна математична 
підготовка, а також 
підготовка з теоретичних, 
методичних і 
алгоритмічних основ 
інформаційних 
технологій для 
використання 
математичного апарату 
під час вирішення 
прикладних і наукових 
завдань в області 
інформаційних систем і 
технологій 
 

Формування теоретичних 
знань щодо використання 
сучасних фізичних теорій в 
обчисленнях. Одержання 
знань з новітнього напрямку 
розвитку квантової 
інформатики, яка 
сформувалася на основі 
квантової механіки, 
класичної теорії інформації, 
інформатики, та квантової 
криптографії. 
Уміння застосувати основні 
закони квантової механіки 
для формулювання та 
реалізації квантових 
алгоритмів. 
Вміння аналізувати 
особливості реалізації та 
застосування квантово-
механічних алгоритмів, 
синтез нових підходів для 
формулювання алгоритмів.   
Вміння спілкуватися (в тому 
числі англійською  мовою) зі 
спеціалістами з ІТ. 
Відображати результати 
досліджень у міжнародних 
рейтингових журналах, 
тестувати розроблене 

Методологія 
наукових 
досліджень 
 
Квантові 
комп'ютери та 
квантові обчислення  



 

програмне забезпечення, 
аналізувати, систематизу-
вати, порівнювати відомі та 
розробляти нові 
(удосконалені) способи 
вирішення проблем 
нелінійного аналізу та 
взаємодії фізико-механічних 
полів. 

Цикл професійних компетентностей 
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. 

Знання теоретичних і 
прикладних положень 
неперервного та дискретного 
аналізу, включаючи аналіз 
нескінченно малих, 
інтегральне числення, лінійну 
алгебру, аналітичну 
геометрію, диференційні 
рівняння, функціональний 
аналіз, комбінаторику, теорію 
графів, булеву алгебру.  
Знання базових понять теорії 
алгоритмів, формальних 
моделей алгоритмів, питань 
обчислюваності, розв’язності 
та нерозв’язності масових 
проблем, понять часової та 
просторової складності 
алгоритмів при розв’язанні 
обчислювальних задач. 
Уміння ефективно 
використовувати сучасний 
математичний апарат в 
професійній діяльності  для 
розв’язання задач 
теоретичного та прикладного 
характеру в процесі аналізу, 
синтезу та проектування 
інформаційних систем за 
галузями 
Вміння описувати, 
предметну, область, 
застосовувати принципи 
системного підходу до 
моделювання і проектування 
систем та об’єктів 

Теорія інформації 
 
Квантові 
комп'ютери і 
квантові обчислення  
 
Моделювання 
складних систем на 
основі технології  
Entity Framework 
 
Мова інтегрованих 
запитів LINQ  



 

інформатизації, здійснювати 
системний аналіз бізнес-
процесів систем управління, 
розкривати невизначеності та 
аналізувати багатофакторні 
ризики.  

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

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. 
Уміння розв’язувати типові 
задачі з використанням 
основних теорем теорії 
ймовірностей; будувати 
закони розподілу випадкових 
величин і обчислювати їх 
числові характеристики; 
будувати моделі випадкових 
процесів та здійснювати їх 
аналіз; застосовувати 
ймовірнісно-статистичні 
методи для оцінки 
стохастичних процесів; 
використовувати сучасні 
середовища для 
розв’язування задач 
статистичної обробки 
експериментальних даних. 

Складні системи та 
мережі 
 
Адаптивні системи 
опрацювання 
інформації 
 
Методи 
розпізнавання 
образів 
 
Мова інтегрованих 
запитів LINQ 
 
Телекомунікаційні 
мікропроцесорні 
системи 
 
Хмаркові технології 
 
Стохастичне 
моделювання 
 

Здатність до побудови 
логічних висновків, 
використання 
формальних мов і 
моделей алгоритмічних 
обчислень, проектування, 
розроблення та аналізу 

Знання базових понять теорії 
алгоритмів, формальних 
моделей алгоритмів, 
примітивно рекурсивних, 
загально-рекурсивних та 
частково-рекурсивних  
функцій, питань 

Логічне 
програмування 
 
Нечітка логіка 
 
Моделювання 
складних систем на 



 

алгоритмів, оцінювання 
їх ефективності та 
складності, розв’язності 
та нерозв’язності 
алгоритмічних проблем 
для адекватного 
моделювання предметних 
областей  і створення 
програмних та 
інформаційних систем.  

обчислюваності, розв’язності 
та нерозв’язності масових 
проблем,  понять часової та 
просторової складності 
алгоритмів при розв’язанні 
обчислювальних задач. 
Знання понять операції, 
операційної системи, моделі 
операції, етапи розробки 
моделі операції; 
класифікацію економіко-
математичних моделей і 
методів; принципи 
моделювання організаційно-
технічних систем і операцій. 
Планування та проведення 
експериментів з моделями, 
прийняття рішень щодо 
досягнення мети за 
результатами моделювання. 
Уміння використовувати 
формальні моделі алгоритмів 
та обчислюваних функцій,  
встановлювати розв’язність, 
часткову розв’язність та 
нерозв’язність алгоритмічних 
проблем, проектувати, 
розробляти та аналізувати 
алгоритми , оцінювання їх 
ефективності та складності. 
Вміння визначати складові 
структурної та параметричної 
ідентифікації моделей 
реальних систем, 
застосовувати методи 
моделювання складних 
об’єктів і систем з 
використанням відповідне 
програмне забезпечення, 
оцінювати ступінь повноти, 
адекватності, істинності та 
реалізованості моделей 
реальних систем.  

основі технології  
Entity Framework 
 
Мова інтегрованих 
запитів LINQ  

Здатність будувати 

моделі для оптимального 

відтворення поведінки 

Знання структур даних та 
фундаментальних алгоритмів, 
методології та 

Моделювання 
складних систем на 
основі технології  



 

системи як набору 

сутностей та зв’язків між 

ними.   Оптимізувати 

процеси моделювання 

систем складної 

ієрархічної структури. 

інструментальних засобів 
об’єктно-орієнтованого 
аналізу та проектування, 
принципів, моделей, методів і 
технологій проектування і 
розроблення програмних 
продуктів різного 
призначення.  
Уміння розробляти програмні 
моделі предметних 
середовищ, вибирати  
парадигму програмування з 
позицій зручності та якості 
застосування для реалізації 
методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі 
комп’ютерних наук,  
створювати надійне та 
ефективне програмне 
забезпечення. 

Entity Framework 
 

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. 

Знання стандартів, методів, 
технологій і засобів 
управління процесами 
життєвого циклу 
інформаційних і програмних 
систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій. 
Уміння 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.). 

Теорія управління 

Здатність застосовувати 
теоретичні та практичні 

Знання моделей систем 
масового обслуговування, 

Моделювання 
процесів і систем. 



 

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. 
 

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.  
Знання принципів, 
інструментальних засобів, 
технологій створення баз 
даних з інтеграцією баз і 
сховищ даних в архітектуру 
клієнт-сервер. 
Знання стандартів, методів, 
технологій і засобів 
управління процесами 
життєвого циклу 
інформаційних і програмних 
систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій. 
Знання концепції 
інформаційної безпеки, 
принципів безпечного 
проектування ІС а ІТ, 
методології безпечного 
програмування. 
Вміння визначати складові 
структурної та параметричної 
ідентифікації моделей 
реальних систем, 
застосовувати методи 
моделювання складних 
об’єктів і систем з 
використанням відповідне 
програмне забезпечення, 
оцінювати ступінь повноти, 
адекватності, істинності  та 
можливість реалізації 
моделей реальних систем 
Вміння використовувати 
методології, технології та 
інструментальні засоби 
управління життєвим циклом 
інформаційних систем, 

 
Стохастичне 
моделювання. 
 
Моделювання 
складних систем на 
основі технології  
Entity Framework 
 
Мова інтегрованих 
запитів LINQ  
 



 

програмного забезпечення, 
продуктів і сервісів 
інформаційних технологій 
відповідно до вимог і 
обмежень замовника, вміння 
готувати проектну 
документацію (техніко-
економічне обґрунтування, 
технічне завдання, бізнес-
план, угоду, договір, 
контракт та ін.). 

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.  

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.  
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. 

Моделювання 
складних систем 
 
Моделювання 
складних систем на 
основі технології  
Entity Framework 
 

Здатність працювати зі 
складними природними 
та суспільними 
системами і мережами, 
знаходити 

Знання підходів і методів 
досліджень і оптимізації 
складних систем і мереж, 
окреслення сфери їхнього 
застосування. 

Складні системи та 
мережі 



 

характеристики 
складності та 
оптимізувати їхню 
структуру. 
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. 

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.  
Уміння формулювати мету 
управління організаційно-
технічною та економічною 
системами, формувати 
систему критеріїв якості 
управління, будувати 
математичну модель задачі, 
вибирати та застосовувати 
відповідний метод 
розв’язування задачі 
оптимізації, знаходити її 
оптимальний розв’язок, 
коригувати модель й 
розв'язок на основі 
отриманих нових знань про 
задачу й операцію, виробляти 
управлінське рішення щодо 
досліджуваної операції й 
виконання цього рішення, 
застосовувати програмні 
засоби для пошуку 
оптимальних рішень задач  
організаційно-економічного 
управління. 

Теорія управління 

Уміння застосовувати 
основні підходи та 

Знати завдання теорії 
управління; основні 

Теорія управління 



 

методи теорії управління, 
здійснювати аналіз та 
синтез систем управління. 
Вміння використовувати 
стандартні програмні 
пакети для  побудови 
моделей систем 
управління та їх аналізу. 
Вміння визначати та 
модифікувати основні 
параметри таких систем. 
Уміння класифікувати та 
вирішувати типові задачі 
з побудови та аналізу 
систем управління; 
застосовувати стандартні 
програмні пакети, 
оригінальні програмні 
продукти та для 
вирішення задач 
управління. 

теоретичні моделі, методи та 
алгоритми; особливості 
підходів та моделей систем 
управління. 
Представляти результати 
досліджень, що стосуються 
аналізу систем управління у 
відповідних форматах, 
порівнювати результати 
власних досліджень з 
аналогами, об’єднувати 
зусилля різних 
дослідницьких колективів 
для вирішення комплексного 
завдання. Уміння 
представляти та 
обговорювати відповідні 
результати на форумах 
фахівців суміжних галузей. 

Здатність аналізувати 
організаційне оточення, 
існуючі системи, 
синтезувати вимоги до 
системи.  
Здатність будувати 
моделі, алгоритми та 
критерії для прийняття 
оптимальних рішень в 
різних ситуаціях, в тому 
числі антагоністичних та 
кооперативних.  
Уміння моделювати 
складні системи в тому 
числі за неповної або 
нечіткої інформації. 

Знання основних принципів 
оптимальності у ігрових 
ситуаціях різної природи.  
Вміння будувати та 
реалізовувати моделі та 
алгоритми опису складних 
систем в умовах конфлікту. 

Теорія ігор 
 
Складні системи та 
мережі 
 
Нечітка логіка 

Базові знання в області 
комп'ютерної інженерії в 
обсязі, необхідному для 
розуміння базових 
принципів організації та 
функціонування 
апаратних засобів 
сучасних систем обробки 
інформації, основних 

Знання сучасних концепцій 
розвитку апаратного і 
програмного забезпечення 
комп’ютерних систем. 
Розуміння структурних схем і 
принципів функціонування 
універсальних і 
спеціалізованих 
обчислювальних систем. 

Спеціалізовані 
комп'ютерні 
системи 
Проектування 
мікроелектронних та 
мехатронних систем 
 
Телекомунікаційні 
мікропроцесорні 



 

характеристик, 
можливостей і областей 
застосування 
обчислювальних систем 
різного призначення 

Знання з основ комп’ютерної 
та програмної інженерії СКС. 

системи 

Здатність 
використовувати знання 
заснованих на 
міжнародних стандартах 
методів проектування 
телекомунікаційних 
мікропроцесорних 
систем, технологій 
проектування 
телекомунікаційних 
мікропроцесорних 
систем.  
Уміння розробляти та 
реалізовувати проекти 
телекомунікаційних 
мікропроцесорних систем 
за допомогою 
мікроконтролерів PSoC. 
Знання методів 
проектування 
телекомунікаційних 
мікропроцесорних систем 
з використанням PSoC 
KiT та програмного 
забезпечення PSoC 
Creator  

Вміння розробляти та 
реалізовувати проекти 
телекомунікаційних 
мікропроцесорних систем, 
включаючи власні 
дослідження, за допомогою 
мікроконтролерів PSoC та 
програмного забезпечення 
PSoC Creator, генерувати 
сигнали різноманітної форми, 
створювати графічний 
інтерфейс для генерованих 
сигналів та їх обробки в 
частотній та часовій області. 
Вміння розробляти та 
реалізовувати проекти 
радіозв’язку за допомогою 
мікроконтролерів PSoC. 

Телекомунікаційні 
мікропроцесорні 
системи 
 

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.  

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  
Уміння  розробляти 
програмні моделі предметних 

Логічне 
програмування 
 
Моделювання 
складних систем на 
основі технології  
Entity Framework 
 
Мова інтегрованих 
запитів LINQ  
 



 

середовищ, вибирати  
парадигму програмування з 
позицій зручності та якості 
застосування для реалізації 
методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі 
комп’ютерних наук,  
створювати надійне та 
ефективне програмне 
забезпечення 
Знання та вміння 
використовувати синтаксис 
запитів LINQ та синтаксис 
методів LINQ.  
Вміти оперувати із засобами, 
що їх використовує мова 
LINQ: неявно типізовані 
локальні змінні, синтаксис 
ініціалізації колекцій. 
лямбда-вирази, розширюючі 
методи, анонімні типи. 

Знання основних 
підходів, методів і 
технологій штучного 
інтелекту, уміння 
розробляти та 
застосовувати моделі 
відображення знань, 
стратегії логічного 
виведення, технологій 
інженерії знань,  
технологій і 
інструментальних засобів 
побудови 
інтелектуальних систем 

Знання методів проектування 
інтелектуальних сенсорних 
систем, збору та 
опрацювання великих 
масивів даних. Вміння 
проектувати 
мікрокомп’ютерні технічні 
засоби штучних нейронних 
мереж, створювати 
ефективне програмне 
забезпечення з врахуванням 
проблем безпеки. 

Мікрокомп'ютерні 
інтелектуальні 
системи 
 

Здатність забезпечити 
використання методів 
інженерії знань при 
створенні 
інтелектуальних систем 
вирішення конкретних 
задач в 
вузькоспеціалізованих 
предметних областях 
діяльності. Уміння 
здійснювати багато-

Знання підходів та методів 
набуття, поповнення та 
використання знань,  їх 
подання з використання 
різних моделей  
представлення, підходів до 
створення баз знань, машин 
логічного виведення та 
доброзичливого інтерфейсу 
зв’язку користувача з 
комп’ютерною системою. 

Теорія та розробка 
експертних систем 
 
Електронне 
навчання та 
документообіг 



 

стадійний синтез систем 
штучного інтелекту, 
встановлювати їхню 
будову за стандартними 
методами, показувати 
переваги розроблених 
систем, створювати 
наукові групи, 
співпрацювати з ІТ-
фірмами для 
впровадження результатів 

Уміння використовувати 
сучасні методи проектування 
і створення експертних 
систем, у тому числі 
існуючий арсенал 
специфічних засобів 
створення експертних систем 
– використання середовищ 
розробки з різними 
парадигмами програмування, 
спеціалізованих середовищ 
створення експертних систем 
(оболонок експертних 
систем) тощо. 

Здатність шукати та 
відтворювати інформацію 
на основі текстових баз 
даних, індексувати та 
абстрагувати невідомі 
тексти, знаходити 
ключові слова у них і 
встановлювати їхнє 
загальне спрямування та 
тематику, створювати 
комп’ютерні 
лексикографічні системи, 
використовувати 
структурний підхід у 
комп’ютерній лінгвістиці 

Знання практичних підходів і 
методів вирішення задач 
класифікації та категоризації 
текстів і текстових даних, 
основних законів 
статистичної та математичної 
лінгвістики, методів пошуку 
позитивних і негативних 
ключових слів, методів 
побудови комп’ютерних 
словників. 
Забезпечувати права 
інтелектуальної власності 
через патентну діяльність 
стосовно нових методів 
визначення та вдосконалення 
і адаптації відомих методів 
до нових об’єктів. 

Комп’ютерна 
лінгвістика 

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. 
 

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.  
Уміння використовувати 
технології OLAP, DataMining, 
TextMining, WebMiningв 

Теорія та розробка 
експертних систем 
 
Комп’ютерна 
лінгвістика 



 

процесі інтелектуального 
багатовимірного аналізу 
даних; розв’язувати 
професійні задачі з 
використанням методів 
класифікації, прогнозування, 
кластерного аналізу, пошуку 
асоціативних правил. 

Знання сучасних 
технологій та 
інструментальних засобів 
розробки програмних 
систем, здатність їх 
застосовувати на всіх 
етапах життєвого циклу 

Уміння озробляти прикладні 
програми для розв’язання 
окремих функціональних 
задач комп’ютерних систем 
керування, оцінювати 
можливості застосування 
програмних модулів, витрати 
на програмування  

Комп'ютерні 
системи керування  

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

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. 
Уміння розв’язувати питання 
адміністрування, 
ефективного застосування, 
безпеки, діагностування, 
відновлення, моніторингу й 
оптимізації роботи 
комп’ютерів, операційних 
систем і системних ресурсів 
комп’ютерних систем. 

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 

Здатність 
використовувати базові 
алгоритми навчання 
нейронних мереж різної 
структури при розробці і 
побудові адаптивних 
систем. 
Здатність проектувати і 
реалізувати багатошарові 
нейромережеві структури 

Уміння вибирати необхідний 
тип нейронної мережі, 
розробляти і реалізовувати 
алгоритм її навчання для 
розв’язання конкретної 
задачі, тестувати мережу на 
основі відомої інформації, 
оцінювати параметри 
навчання і точність роботи. 

Адаптивні системи 
опрацювання 
інформації 



 

для вирішення задач 
класифікації і 
розпізнавання, 
прогнозування і 
кластеризації. 
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. 

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

Мова інтегрованих 
запитів LINQ  
 
 
 
Хмаркові технологі 

Здатність до вирішення 

проблем, що виникають 

при  роботі з великими 

колекціями об’єктів, 

таких як  сортування, 

вибірки підмножин 

колекції за  заданими 

критеріями, обмін даними 

у сховищах даних, 

оперування документами. 

Знання методів, що 
забезпечують виконання 
таких завдань: сортування по 
заданому полю, фільтрування 
записів по заданому критерію 
у результуючому наборі, 
виконання LINQ-запиту 
таким чином, щоб у 
результуючий набір не 
потрапили однакові записи,  
застосування LINQ-запитів 
до більше ніж однієї колекції, 
пов'язаних по заданому полю,  
групування даних у 
результуючому наборі. 

Мова інтегрованих 
запитів LINQ  

Здатність реалізувати 
багаторівневу 
обчислювальну модель на 
основі архітектури 
клієнт-сервер, включаючи 
бази даних, сховища 
даних і бази знань, для 
забезпечення 
обчислювальних потреб  

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-

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 



 

багатьох користувачів, 
обробки транзакцій, у 
тому числі на хмарних 
сервісах. 
 

сервер.  
Уміння використовувати 
методи, технології та 
інструментальні засоби для 
проектування і розробки 
клієнт-серверних 
застосувань, проектувати 
концептуальні, логічні та 
фізичні моделі баз даних, 
розробляти та 
оптимізовувати запити до 
них, створювати розподілені 
бази даних, сховища та 
вітрини даних, бази знань, у 
тому числі на хмарних 
сервісах. 

Здатність розробляти нові 
та застосовувати 
стандартні методи 
сегментації та 
класифікації у 
розпізнаванні образів. 
Вміння оптимізувати  
вибір засобів обробки 
зображень відповідно до 
рівня задачі. Уміння 
аналізувати на основі 
властивостей зображень 
необхідних та достатніх 
засобів для здійснення 
сегментації та 
класифікації зображень. 
Здатність прогнозувати 
результати розпізнавання 
оптичних образів, 
планувати практичні 
завдання розпізнавання 
об’єктів. 

Знання з основних етапів 
обробки зображень, а також 
формування практичних 
навичок, які б дали змогу 
ефективно застосовувати 
засвоєні знання, підходи та 
методи визначальних  етапів 
розпізнавання оптичних 
образів. 
Уміння створювати цифрові 
системи обробки зображень 
отриманих в результаті 
проведення експериментів з 
дослідження поверхні за 
допомогою електронних 
мікроскопів. Вміння  
виявляти переваги та 
недоліки досліджуваних 
матеріалів  в комплексних 
проектах. Обмін алгоритмами 
та підходами до розроблення 
нових аналітичних методик з 
іншими навчальними і 
науковими закладами, 
аналітичними та 
дослідницькими колективами 
України та зарубіжжя. 

Сегментація та 
класифікація в 
обробці зображень 
 
Комп’ютерний зір 



 

Вміння застосовувати 
набуті знання та навички 
сприйняття та аналізу 
зображень у складних 
комп’ютерних системах з 
використанням різних 
апаратних та програмних 
засобів; Створювати 
моделі та макети 
елементів систем 
комп’ютерного зору 
для вирішення завдань у 
вузьких спеціалізованих 
прикладних областях. 
Уміння отримувати, 
формувати, 
класифікувати та 
формулювати вимоги для 
побудови систем 
комп’ютерного зору, 
здійснювати вибір 
структури та компонентів 
з метою ефективного їх 
використання для 
вирішення завдань 
сприйняття та обробки 
зображень. 

Роль візуального сприйняття 
у штучному інтелекті, 
особливості отримання і 
формування зображень та 
розпізнавання образів, 
особливості їх використання 
в комп'ютерних системах; 
значна увага приділяється 
апаратним засобам 
формування зображень; 
формування навичок 
практичного використання 
набутих знань для 
розв’язування прикладних 
задач. 
Представляти результати 
досліджень в галузі 
комп’ютерного зору  в 
міжнародних виданнях, 
порівнювати застосовувані до 
вирішення проблем підходи з 
тими, які використовуються 
провідними науковими 
центрами у галузі створення і 
використання аналогічних 
систем. 

Комп'ютерний зір 

Знання теоретичних і 
практичних основ 
методології системного 
аналізу для дослідження 
складних 
міждисциплінарних 
проблем різної природи, 
методів формалізації 
системних завдань, що 
мають суперечливі цілі, 
невизначеності та ризики; 
уміння вирішувати 
практичні науково-
технічні та соціально-
економічні завдання 
міждисциплінарного 
характеру 
 

Знання форматів та 
принципів роботи основних 
наукометричних БД, методів 
розрахунку основних 
наукометричних індексів та 
параметрів; 
Вміння  адекватно оцінювати 
опубліковану наукову 
інформацію;  готувати власні 
наукові розробки до 
публікації 
Знання методів роботи в 
соціальних мережах: 
колективної роботи, 
соціального ПЗ.  
Вміння проектування 
мобільних і повсякденних 
обчислювальних систем, 
мульти-користувацьких 

Інформаційні 
технології в 
наукометрії 
 
Соціальний 
комп'ютинг 
 



 

середовищ; дослідження 
мобільності. 

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. 

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.  
Уміння використовувати 
технології проектування 
складних систем, вибирати 
CASE- засоби; формулювати 
техніко-економічні вимоги, 
розробляти інформаційні та 
програмні системи з 
використанням шаблонів та 
засобів автоматизованого 
проектування. 

Моделювання 
процесів та систем 
 
Мова інтегрованих 
запитів LINQ  
 

Знання теоретичних і 
практичних основ 
методології та технології 
моделювання у процесі 
дослідження, 
проектування та 
експлуатації 
інформаційних систем, 
продуктів, сервісів 
інформаційних 
технологій, інших 
об'єктів професійної 

Знання основних класів 
математичних моделей і 
методів моделювання систем, 
а також принципів побудови 
імітаційних моделей процесів 
функціонування систем, 
методів та етапів їх 
формалізації та 
алгоритмізації; сучасних 
інформаційних технологій, 
що забезпечують інтеграцію 
моделей у системи 

Моделювання 
процесів та систем 
 



 

діяльності; здатність 
реалізовувати алгоритми 
моделювання для 
дослідження 
характеристик і стану 
складних об'єктів 

проектування, планування і 
керування; імітаційних 
систем і мов програмування; 
сучасного стану і перспектив 
розвитку методів 
моделювання в галузі 
інформаційних технологій, 
систем управління та систем 
обробки інформації з 
використанням сучасних 
програмних систем, таких як 
програмні генератори, 
інтерактивні, інтелектуальні 
та візуальні системи 
моделювання. Вміння 
вибирати та використовувати 
методи математичного 
моделювання при 
проектуванні та експлуатації 
складних систем управління, 
розробляти схеми алгоритмів 
для імітаційного 
моделювання технічних, 
технологічних, 
організаційних, 
інформаційних систем та їх 
об'єктів, реалізовувати 
моделюючі програми на 
комп'ютері; приймати 
рішення за результатами 
моделювання 

Знання методології 
автоматизованого 
проектування складних 
об'єктів і систем, уміння 
використовувати сучасні 
комп'ютерні технології 
для їх системного, 
функціонального, 
конструкторського та 
технологічного 
проектування 

Знання основ проектування 
інтегральних і локальних 
мікроелектронних систем, 
базуючись на окремих 
розділах фізики, 
мікроелектроніки та основ 
програмування. Вміння 
опрацьовувати інформацію з 
МЕМС з допомогою 
мікрокомп’ютерних систем. 

Проектування 
мікроелектронних та 
мехатронних систем 

Здатність застосовувати 
методи та засоби 
забезпечення 
інформаційної безпеки, 

Знання концепції 
інформаційної 
безпеки,принципів 
безпечного проектування ІС а 

Спеціалізовані 
комп’ютерні 
системи 



 

розробляти та 
експлуатувати спеціальне 
програмне забезпечення 
захисту інформаційних 
ресурсів об’єктів 
критичної інформаційної 
інфраструктури. 

ІТ,методології безпечного 
програмування, погроз і атак, 
безпеки комп’ютерних 
мереж, методи криптографії.  
Уміння зберігати 
конфіденційність, цілісність 
та доступність інформації, 
забезпечувати автентичність, 
відстежуваність та надійність 
інформації в умовах 
неповноти та невизначеність 
вихідних даних, 
багатокритеріальності 
професійних задач. 

 


