
Профіль освітньої програми 

«Інформаційні системи та технології» 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Інформаційні системи та технології 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр з інформаційних систем та технологій  

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний. 240 кредитів ЄКТС, термін навчання  

3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень Перший (бакалаврський) рівень  

НРК України – 7 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти 

 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років. 

Мета освітньої програми 

 Формування висококваліфікованого фахівця в галузі інформаційних 

систем та технологій, алгоритмізація і програмування широкого 

кола завдань, пов’язаних із застосуванням технології проектування 

інформаційних систем, створення і адміністрування баз даних і 

експертних систем, інноваційні підходи в сфері інформаційних 

технологій, математичне моделювання та оптимізація 

інформаційних процесів, інтелектуальний аналіз, візуалізація та 

інтерпретація даних, моделювання процесів проектного управління. 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкти вивчення та діяльності: теоретичні і методологічні 

основи та інструментальні засоби створення і використання 

інформаційних технологій та систем у різних галузях людської 

діяльності, національної економіки та виробництва; критерії 

оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмово 

стійкості, живучості інформаційних технологій та систем; 

закономірності розбудови інформаційних комунікацій та 

розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і 

впровадження інтелектуальних інформаційних технологій . 

Теоретичний зміст предметної області включає поняття та 

принципи (вищої і прикладної математики, програмування, 

комп’ютерного та математичного моделювання, інтелектуальної 

обробки даних, системного аналізу і проектування, інформаційного 

менеджменту, системної інтеграції і адміністрування, управління 

ІТ-проектами, архітектури підприємств та IT-інфраструктура) як 

таких, що забезпечують набуття відповідних компетенцій 

випускником. 

Здобувач вищої освіти для застосовування на практиці має 

оволодіти методами фундаментальних та прикладних наук, 
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математичного та комп’ютерного моделювання, професійними 

прикладними програмами, сучасними мовами програмування (в 

тому числі спеціалізованими), методами, методологіями, техніками 

та підходами суміжних галузей, у яких використовуються ІСТ. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна ocвіта в галузі інформаційних технологій, спеціальності 

інформаційні системи та технології 

Ключові слова: інформація, система, технологія, комп’ютер, 

програма, програмування, модель, моделювання, об’єктно-

орієнтоване програмування, база даних, база знань 

Особливості 

програми 

Освітня програма забезпечує надбання теоретичних знань та 

практичних навичок з інформаційних систем та технологій 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, 

інформаційного та програмного забезпечення інформаційних 

систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора 

баз даних і систем. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 

2 Професіонали 

21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та 

технічних наук 

213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.2 Розробники обчислювальних систем 

2132 Професіонали в галузі програмування 

2132.2 Розробники комп'ютерних програм 

2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'юте-

ризації) 

2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 

312  Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 

3121 Фахівець з інформаційних технологій 

3114 Фахівець інфокомунікацій 

Подальше навчання Навчання на другому (освітньо-професійному) рівні вищої освіти. 

Здобуття ступеня магістра 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, лекції, практичні заняття, 

самостійна робота з використанням підручників, навчальних 

посібників, консультації, проектна робота, підготовка 

кваліфікаційної роботи бакалавра 

Оцінювання Кредитно-трансферна система, що передбачає оцінювання студентів 

за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, 

спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньої 

програми. 

Письмові екзамени, звіт з практики, есе, презентації індивідуальних 

завдань. Проміжний модульний контроль, підсумковий контроль у 

формі іспитів та заліків за відповідними дисциплінами, 

розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти. 

Публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра. 

 

 

http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=21
http://www.dk003.com/?code=213
http://www.dk003.com/?code=2131
http://www.dk003.com/?code=2131.2
http://www.dk003.com/?code=2132
http://www.dk003.com/?code=2132.2
http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2139
http://www.dk003.com/?code=2139.2
http://www.dk003.com/?code=312
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Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

ПР 1. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та 

інтегральне числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію 

рядів, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох 

змінних, операційне числення, теорію ймовірностей та математичну 

статистику в обсязі, необхідному для розробки та використання 

інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та 

інфраструктури організації. 

ПР 2. Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, 

системного аналізу та технологій моделювання, стандартних 

алгоритмів та дискретного аналізу прн розв 'язанні задач 

проектування і використання інформаційних систем та технологій. 

ПР 3. Використовувати базові знання інформатики й сучасних 

інформаційних систем та технологій, навички програмування, 

технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи 

створення баз даних та інтернет-ресурсів. технології розроблення 

алгоритмів і комп'ютерних програм мовами високого рівня із 

застосуванням об'ектно-орієнтованого програмування для 

розв'язання задач проектування і використання інформаційних 

систем та технологій. 

ПР 4. Проводити системний аналіз об'єктів проектування та 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних системах та технологіях. 

ПР 5. Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для 

створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи і експлуатаційних умов: мати навички 

налагодження та тестування програмних і технічних засобів 

інформаційних систем та технологій. 

ПР 6. Демонструвати знання сучасного рівня технологій 

інформаційних систем, практичні навички програмування та 

використання прикладних і спеціалізованих комп'ютерних систем та 

середовищ з метою їх запровадження у професійній діяльності. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 

відповідне програмне забезпечення, що входить до складу 

інформаційних систем та технологій. 

ПР 8. Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів 

інформаційних систем та технологій, знати склад та послідовність 

виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів для запровадження у професійній 

діяльності. 

ПР 9. Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та 

його ІТ-інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її 

елементної бази і структури. 

ПР 10. Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки та існуючих державних і закордонних стандартів 

під час формування технічних завдань та рішень. 

ПР 11. Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення інформаційних систем та технологій та 

вміти оцінювати економічну ефективність їх впровадження. 
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Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом  

-  

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Освітня програма забезпечена науково-педагогічними 

працівниками: 11 професори, доктори наук, 20 доцентів, кандидатів 

наук. Всі викладачі профільної випускової кафедри пройшли 

науково-педагогічне стажування протягом одного місяця у вищих 

навчальних закладах та науково-дослідних установах України 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Стан матеріально-технічної бази відповідає вимогам та забезпечує 

можливість ефективного проведення освітнього процесу та 

організації науково-дослідної роботи.  

Для підготовки здобувачів використовуються 3 спеціалізовані 

лабораторії: «Лабораторія комп’ютерних і мікропроцесорних систем 

та пристроїв», аудиторія 218а цк, «Лабораторія моделювання 

інформаційних систем», аудиторія 218б цк, «Лабораторія 

корпоративних мережевих технологій»,   аудиторія 218в цк, 

навчальна лабораторія з інформаційних технологій, аудиторія 226 

цк,  а також спеціалізована навчальна комп’ютерна аудиторія з 

необхідним обладнанням та програмним забезпеченням. Наявні 

приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та 

інші) університету відповідають санітарним нормам і правилам, 

державним будівельним нормам України 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Зміст і якість інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення відповідає вимогам і є достатнім для забезпечення 

якісної підготовки фахівців у сучасних умовах. Інформація про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 

структуру університету, правила прийому, анонси заходів, новини 

тощо поширюється на офіційному сайті Університету 

(https://www.kname.edu.ua/) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має 

бібліотеку, до складу якої входить науковий, студентський і 

абонемент художньої літератури та читальні зали на 540 посадкових 

місць. В університеті функціонує електронний репозиторій 

(http://eprints.kname.edu.ua/), який забезпечує доступ здобувачів 

вищої освіти до методичних та навчальних матеріалів (навчально-

методичні комплекси дисциплін, матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. програми практик тощо), а також 

до електронної версії науково-технічного збірника «Комунальне 

господарство міст» та матеріалів наукових конференцій. Для 

студентів та викладачів забезпечується доступ до системи 

дистанційного навчання Moodle (http://cdo.kname.edu.ua). Всі 

комп'ютери бібліотеки підключені до всесвітньої мережі Internet. В 

читальній залі організовано доступ до Internet-ресурсів з 

використанням технологій Wi-Fi. Наявний доступ до 

наукометричних баз даних Web of Science та Scopus 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Можливість участі у програмах національної кредитної мобільності 

в інших університетах країни, в яких здійснюється підготовка 

бакалаврів за спеціальністю. 

Міжнародна 

кредитна 

Можливість участі в програмах міжнародної кредитної мобільності 

протягом до 10 місяців (2 семестри) на 3-му та 4-му роках навчання 
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мобільність в рамках угод про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ 

К1) з Університетом Нові Гориці (Республіка Словенія), 

Близькосхідним технологічним університетом (м. Анкара, Турецька 

Республіка) із можливістю зарахування навчальних досягнень 

обсягом до 60 кредитів ЄКТС 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- 

 


