
Профіль освітньої програми 

Комп’ютерні науки. Управління проектами

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Комп’ютерні науки. Управління проектами

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Галузь знань 12 Інформаційні технології
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр з комп’ютерних наук 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяців 

Наявність 
акредитації

Міністерство освіти і науки України,
Сертифікат про акредитацію УД № 21006912, 
строк дії – до 01.07.2024 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України – 8 рівень
FQ-EHEA – другий цикл
ЕQF-LLL – 7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста

Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Підготовка  професіоналів,  здатних  проводити  теоретичні  та
експериментальні  дослідження  в  галузі  комп'ютерних  наук  і  сучасних
інформаційних  технологій;  застосовувати  методи  оперативного  та
інтелектуального аналізу даних, машинного навчання, обробки надвеликих
даних,  моделювання  і  прогнозування,   застосовувати  сучасні  методи  і
технології  програмування в нових галузях науки, техніки та економіки.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності: 

 математичні,  інформаційні,  імітаційні,  когнітивні  моделі  реальних
явищ, об'єктів, систем і процесів, 
 методологічні,  технологічні,  практичні  аспекти  оперативного  та
інтелектуального  аналізу  даних,  обробки  надвеликих  даних,
високопродуктивні та паралельні обчислення;
 семантичні технології та методи асоціативно-локального пошуку;
 методи онтологічного, математичного, когнітивного моделювання;
 методи та алгоритми машинного навчання,  автоматичного аналізу та
обробки  тексту,  розробки  інтелектуальних  і  рекомендаційних  систем,
аналізу соціальних мереж;
 теорія,  аналіз,  розробка,  оцінка  ефективності,  реалізація
високопродуктивних алгоритмів; 
 системи штучного інтелекту та прийняття рішень;
 технології  системного  проектування  та  розробки  складних
інформаційних систем, баз знань.
Теоретичний зміст предметної області: методи наукових досліджень,
методології  моделювання  складних  систем  різної  природи,  методи
прийняття  рішень,  дискретні  процеси  обробки  інформації,  методи  та



алгоритми машинного навчання та обробки природної мови, розподілених
обчислень,  масштабованих  алгоритмів  для  обробки  великих  даних,
комп'ютерного  зору,  асоціативно-локального  пошуку  в  семантичних
мережах, інтелектуальні системи, проблематика штучного інтелекту.
Методи,  методики  та  технології:  CASE-технології  моделювання  та
проектування бізнес-процесів, ІС та ІТ; технології та методи проектування,
розроблення  та  забезпечення  якості  складових  ІТ  та  ІС;  технології
інженерії знань; методи та технології візуалізації даних; активні методики
навчання:  ділові  (ситуаційні)  ігри,  інтерактивні  технології,  дистанційні
курси, диференційоване навчання.   
Інструменти  та  обладнання: апаратно-програмні  інструментальні
засоби побудови та аналізу моделей об'єктів, систем і процесів; програмні
середовища для оперативного та інтелектуального аналізу даних, оброки
надвеликих  даних;  високо  рівневі  мови  програмування  для
високопродуктивних обчислень; формальні мови для побудови онтологій;
розподілені  обчислювальні  системи;  комп’ютерні  мережі;  мобільні  та
хмарні технології, системи управління базами даних та знань, операційні
системи.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна  

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій, спеціальності
комп’ютерні науки. 
Ключові  слова:  математичні,  інформаційні,  імітаційні  моделі,
об'єктів,  систем  і  процесів,  методи  і  технології  отримання,
зберігання,  обробки,  передачі  та  використання  інформації,
інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень, теорія, аналіз,
розробка,  оцінка  ефективності,  реалізація   алгоритмів,  паралельні
обчислення та великі дані, управління проектами.

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  у  якості  менеджеру  проектів  з  розробки
програмного  забезпечення,  фахівця  з  розробки  математичного,
інформаційного  та  програмного  забезпечення  інформаційних
систем,  у  галузі  інформаційних  технологій  та  проектного
менеджменту.

Подальше навчання Здобуття ступеня доктора філософії, Ph.D.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Реалізація  студентсько–центрованого  підходу,   встановлення
відкритого  діалогу  та  зворотного  зв’язку  між  студентами  та
викладачами,  формування  каталогу  курсів,  забезпечення
узгодженості  між  результатами  навчання,  формування
індивідуальної траєкторії навчання студентів, інтеграцією сучасних
інформаційних технологій в освітній процес.

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 магістра.



Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Магістр  здатний  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та
практичні  проблеми  у  галузі  комп’ютерних  наук  або  у  процесі
навчання  з  елементами  наукової  новизни,  що  передбачає
застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних
технологій, здійснення інновацій і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.

Загальні
компетентності

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел.
ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність розробляти й управляти проектами. 
ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт.
ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 
взятих обов’язків.
ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань.

ФК1. Здатність  до  ідентифікації  та  аналізу  проблем,  вироблення
варіантів рішень, оцінки ризиків  прийняття управлінських рішень,
опанування  теоретичних  і  прикладних  аспектів  систем  прийняття
рішень.
ФК2. Здатність ідентифікувати моделі складних систем і  процесів,
розробляти  та  застосовувати  методи  і  засоби  моделювання  та
прогнозування систем і процесів в умовах невизначеності.
ФК3. Здатність до дослідження та аналізу надвеликих масивів даних
із  складною  неоднорідною  і/або  невизначеною  структурою  для
прийняття зважених бізнес-рішень.
ФК4. Здатність  застосовувати  методи і  засоби  організації  великих
даних для проектування масштабованих інфраструктур консолідації
ресурсів  зберігання,  дослідження,  управління,  захисту  та
обслуговування  інформації,  розв'язання  завдань  моделювання  та
прогнозування стратегічних напрямків розвитку ІТ-індустрії.
ФК5. Здатність вирішувати надскладні наукові та інженерні задачі,
що  передбачають  розпаралелювання  обчислень,  великих  витрат
машинного  часу,  обчислювальних  ресурсів  і  методів  організації
розв’язання задач на суперкомп’ютерах.
ФК6. Здатність використовувати високопродуктивні обчислення для
задач  з  математичного  моделювання  та  прогнозування  у
фундаментальних і прикладних дослідженнях різних дисциплін.
ФК7. Здатність  вирішувати  складні  задачі  обробки  даних  з
використанням методів та засобів  інтелектуального аналізу даних,
застосування  обчислювального  інтелекту  для  розв’язання
практичних задач в різних галузях професійної діяльності.
ФК8. Здатність  розробляти  та  застосовувати  індуктивні  методи
синтезу  моделей,  розпізнавання  об'єктів  на  зображеннях,
мультиагентні  та  нечіткі  системи,  нейромережі  в  процесі  їх
реалізації на сучасних високопродуктивних системах.



ФК9. Здатність передбачати довгострокові бізнес-вимоги, впливати
на  покращення  ефективності  організаційного  процесу,  ефективно
керувати  фінансовими,  людськими,  технічними  та  іншими
проектними ресурсами задля забезпечення успішності проектів. 
ФК10. Здатність використовувати основні методології, методи, мови
та  інструментальні  засоби  створення  та  інтеграції  систем,
заснованих  на  знаннях,  моделювати  процеси  розвитку  і
трансформації  інформаційно-  комунікаційних  технологій  в
практичній професійній роботі.
ФК11. Розуміння економічних преференцій інноваційного розвитку
ІТ  підприємств  (новітні  підходи  організації,  застосування
програмних,  апаратних,  мережних,  математичних,  технологічних,
ергономічних  та  інших   засобів)  з  метою  вирішення  актуальних
задач  підвищення   конкурентоспроможності  галузі;  здатність
розв’язувати  складні  задачі  і  проблеми  проектування
корпоративного  інформаційного  середовища,  що  передбачає
здійснення інновацій.
ФК12. Здатність  проводити  дослідження,  ергономіки
функціональної ефективності та надійності інформаційних систем.
ФК13. Здатність  проектування  динамічних  веб-додатків  як
інформаційної  системи  із  застосуванням  об’єктно-орієнтованих
технологій  програмування,  зокрема  сучасних  програмних  засобів
підтримки  взаємодії  клієнта  та  сервера  із  застосуванням
розподілених  систем  керування  базами  даних,  супроводження  та
оптимізація  веб-сторінок.
ФК14. Здатність  використовувати  системний  підхід  для  побудови
інформаційних  систем  із  застосуванням  сучасних  картографічних
сервісів  та  ГІС-додатків,  організовувати  й  проводити  наукові
дослідження,  пов’язані  з  розробкою  проектів  і  інформаційних
систем  на  основі  аналізу  та  обробки  масивів  картографічної
інформації.
ФК15. Здатність  і  готовність  до  проектування  інформаційної
системи визначеного прикладного застосування шляхом аналізу та
синтезу  складу  та  структури  системи  або  окремих  їх  складових,
розробка функціональних і нефункціональних вимог до системи, що
проектується.
ФК16. Здатність  проектувати  та  забезпечувати   впровадження
серверної інфраструктури корпоративного центру обробки даних.

Спеціальні (фахові)
компетентності
спеціальності,
визначені закладом
вищої освіти

ВФК1. Здатність  застосовувати  методи  і  засоби  проектного
менеджменту  для  прийняття  ґрунтовних  рішень  в  управлінні
муніципальними та державними проектами і програмами, зокрема,
документальне  забезпечення  проектних  робіт  та  управлінської
діяльності.
ВФК2. Здатність  застосовувати  методи  і  засоби  класифікації  та
побудови математичних моделей інформаційних процесів.
ВФК3. Здатність  використовувати  інноваційні  веб-орієнтовані
формаційні  технології,  інформаційні  технології  аналізу  даних,
технології роботи скриптових мов програмування.
ВФК4. Здатність  застосовувати  методи,  технології  та
інструментальні  засоби  програмної  інженерії;  систем  управління
базами  даних;  вирішувати  прикладні  задачі  управління
просторовими даними.

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПР1. Ідентифікувати проблемні ситуації, виконувати їх дослідження
на  основі  системного  підходу,  здійснювати  обґрунтований  вибір
методів  та  моделей  для  формування  ефективних  управлінських
рішень,  застосовувати  моделі  і  методи  прийняття  рішень  у
прогнозуванні  розвитку  підприємства  та  в  предметній  області



комп'ютерних наук.
ПР2. Використовувати моделі та методи прийняття рішень, зокрема,
на  основі  теорії  нечітких  множин,  м’яких  обчислень  тощо   та  в
умовах невизначеності і ризиків в процесі управлінської діяльності
за галузями.
ПР3. Опанувати нові інструменти роботи з даними для обробки веб-
журналів, інтелектуального аналізу тексту і машинного навчання з
метою  прогнозування  бізнес-процесів  та  ситуаційного  управління,
сентимент-аналізу  відгуків,  розробки  рекомендаційних  систем  для
сфери  електронної  комерції,  медіа,  соціальних  мереж,  банкінгу,
реклами тощо.
ПР4. Аналізувати  великі  дані  та  моделювати  високорівневі
абстракції  у  великих  наборах  даних  різної  природи,  проектувати
сховища  великих  даних,  для  видобутку  даних  і  знань,
візуалізовувати великі дані, будувати і оцінювати прогнозні  моделі,
що генеруються на основі великих даних.
ПР5. Вирішувати складні проблеми, що вимагають систем з великою
обчислювальною  потужністю  для  забезпечення  масштабованості
паралельних алгоритмів і програм.
ПР6. Використовувати  розподілені  високопродуктивні
обчислювальні технології  для забезпечення ефективного вибору та
використання консолідованих ресурсів і послуг.
ПР7. Вміти  використовувати  обчислювальні  системи  надвеликої
потужності  для  виконання  парадигми  програмування
мультипроцесорних  обчислень,  розробляти  ефективні  паралельні
алгоритми  складних  виробничих  задач,  застосовувати   хмарні
платформи та їх віртуалізацію.
ПР8. Володіти методами та технологіями організації та застосування
даних у задачах обчислювального інтелекту, зокрема із залученням
сучасних квантових технологій, будувати моделі прийняття рішень
на  основі  теорії  розпізнавання  образів,  нейромереж  та  нечіткої
логіки.
ПР9. Використовувати  інтелектуальні  агенти,  мультиагентні
системи,  машинне  навчання  та  самонавчання,  генетичні,
кооперативні  та  розподілені  еволюційні  алгоритми  для
комп’ютерного  розв’язання  задач,  що  вимагають  людського  рівня
мислення.
ПР10. Вміти  аналізвати  ризики  з  урахуванням  корпоративних
цінностей  та  інтересів,  розробляти  план  управління  ризиками  для
визначення  необхідних  профілактичних  заходів,  застосовувати  дії
для  пом'якшення  наслідків  ризиків  та  непередбачених  дій.
Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури
ринків  та  результатів  діяльності  ІТ  підприємств  з  урахуванням
ризиків.
ПР11. Розробляти  концепції  бізнес-стратегії  компанії,  тенденції  та
наслідки внутрішніх чи зовнішніх подій ІТ для типових організацій,
визначати потенціал та можливості відповідних бізнес-моделей.
ПР12. Володіти  методами  та  технологіями  роботи  зі  знаннями:
видобування, структурування, подання, створення баз знань.
ПР13. Використовувати  знання  з  комп’ютерних  наук  та
інформаційних технологій й уміння критичного мислення, аналізу та
синтезу в професійних цілях.
ПР14. Реалізовувати  обґрунтовані  рішення  щодо  проектування,
реалізації  та  впровадження  інформаційних  систем  підтримки



прийняття управлінських рішень.
Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом 

ВПР1. Реалізовувати  обґрунтовані  рішення  в  управлінні
муніципальними та державними проектами і програмами.
ВПР2. Використовавати в практичній та науковій діяльності методи
і  засоби  класифікації  та  побудови  математичних  моделей
інформаційних процесів.
ВПР3. Використовувати  інноваційні  веб-орієнтовані  формаційні
технології, інформаційні технології аналізу даних, технології роботи
скриптових мов програмування.
ВПР4. Застосовувати методи,  технології  та  інструментальні  засоби
програмної інженерії; систем управління базами даних; вирішувати
прикладні задачі управління просторовими даними.
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Освітня програма забезпечена науково-педагогічними працівниками:
професорами,  докторами  наук,  доцентами,  кандидатами  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

Навчальний  процес  за  освітньою  програмою  відбувається  в
аудиторіях,  оснащених  аудіовізуальним  та  мультимедійним
обладнанням  і  необхідними  технічними  засобами.  Спеціалізовані
комп’ютерні  лабораторії  кафедри  і  університету  в  цілому  мають
сучасне  обладнання  та  програмне  забезпечення,  необхідне  для
виконання  навчального  плану,  можливість  доступу  до  мережі
інтернет. 

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
магістрів за спеціальністю.

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

ХНУМГ  імені  О.М.  Бекетова  має  5  діючих  договорів  в  рамках
Erasmus  +  International  Credit  Mobility  із  наступними  мобільність
іноземними університетами, а саме: 
1)  Близькосхідний  Технічний  Університет,  м.  Анкара,  Туреччина
(METU) 
2) Університет імені Арістотеля, м. Салоніки, Греція 



3) Університет Нової Горіци , м. Нова Горіця, Словенія 
4) Естонський Університет природничих наук, м. Тарту, Естонія 
5) Лодзинський технічний університет (м. Лодзь, Польща) 

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

–


