


Концепція освітньої діяльності  

КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж  

імені Івана Филипчака» 

 з підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за 

 галуззю знань 12Інформаційні технології 

спеціальності – 122 Комп’ютерні науки 

Рівень освіти: фахова передвища освіта,  

п’ятий кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікації,  

згідно із Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

Ступінь освіти: фаховий молодший бакалавр 

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання: 

- на основі повної загальної середньої освіти 180 кредитів ,  

2 роки 10 місяців 

- на основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої 

освіти зобов’язані одночасно виконати освітню програму 

профільної середньої освіти. Освітня програма профільної 

середньої освіти професійного спрямування інтегрується зосвітньо-

професійною програмою фахового молодшого бакалавра. 

3 роки 10 місяців; 

Назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерні науки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мета освітньої діяльності закладу щодо реалізації освітньо-професійної  

програми з підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за 

спеціальностю  122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 

технології - надати студентам теоретичні знання, практичні уміння й навички 

та компетентності, достатні для успішного виконання професійних обов’язків 

та вирішення практичних завдань у сфері комп’ютерних наук на 

підприємствах і в організаціях, що здійснюють свою діяльність у галузі 

інформаційних технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності 

технологічних процесів виробництва та розвитку інформатизації в 

обслуговуванні програмних систем і комплексів. 

 

Концепція освітньої діяльності на спеціальності передбачає: 

- формування у здобувачів фахової передвищої освіти комплексу знань, 

умінь і навичок для застосування в професійній діяльності в галузі 

комп’ютерних наук, спрямованих на професійний підхід до вирішення 

виробничих питань у сфері інформаційних технологій; 

- засвоєння здобувачами освіти сучасних інформаційних технологій, 

методів та способів отримання, представлення, обробки, аналізу, 

передачі та збереження даних; 

- оволодіння моделями та методами розв’язання складних прикладних 

задач, що виникають під час розробки інформаційних технологій(ІТ); 

сучасними технологіями   та    платформами    програмування;    

методами комп’ютерної графіки та технологіями візуалізації даних 

через системи управління базами даних, операційні системи, 

комп’ютерні мережі, хмарні сервіси; 

- сприяння розвитку безперервної освіти та професійного навчання  

здобувачів освіти упродовж життя; 

- реалізація демократичної системи навчання.    

 

 

 



1. Перелік освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених  освітньо - професійною 

програмою результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої 

діяльності. 

 

№ 

п

/п 

Код 

н/д 

Освітні компоненти Передбачувані результати навчання Необхідні засоби для провадження освітньої 

діяльності 

Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл загальної підготовки 

1 OK l 

Українська мова за 

професійним спрямуванням 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 14.  Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2 OK 2 

Історія України  ПРН 2. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з історії 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3 OK 3 

Філософія ПРН 2. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати стійку систему знань з історії України, 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 



розуміти суть історичних процесів суспільного 

життя українського народу. 

навчальних інтернет-ресурсів. 

4 OK 4 

Фзика ПРН 5. Застосовувати теорії та методи фізико-

математичних, природничих, технічних та 

гуманітарних наук для розв’язання складних 

спеціалізованих завдань інформаційних технологій. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

5 OK 5 

Безпека життєдіяльності та 

охорони праці 

ПРН 14. Володіти основними поняттями, професій-

ними термінами, засадами та принципами 

інформаційно технічної діяльності. Застосовувати 

знання щодо нормативно-правових актів. 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

ПРН 29. Вживати заходи щодо захисту життя 

людини на виробництві та у побуті, охорони 

навколишнього середовища; визначати негативні 

фактори в житті людини природного, техногенного, 

соціально-політичного і воєнного характеру та 

вживати заходи щодо індивідуального та 

колективного захисту людини від них. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

6 OK 6 

Економічна теорія ПРН 2. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з  економіки 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

ПРН 6. Використовувати конкретні форми та 

методи особистої роботи та роботи у колективі для 

об'єднання зусиль, спрямованих на розв’язання 

складних задач у сфері інформаційних технологій. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

7 OK 7 

Соціологія ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 



ПРН 2. Аналізувати складні явища суспільного 

життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань економічної теорії та практики, 

формувати у себе стійку систему знань з  економіки 

України, розуміти суть історичних процесів 

суспільного життя українського народу. 

навчальних інтернет-ресурсів. 

8 OK 8 
Iноземна  мова за 

професiйним  спрямуванням 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

9 OK 9 

Фзичне виховання ПРН 25. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

 

Цикл професійної підготовки 

1

0 ОК 10 

Алгоритмзація та 

програмування 

ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 9. Вміння розробляти клієнт-серверні 

застосування, використовуючи сучасні мови та 

технології програмування, встановлювати, 

налагоджувати та обслуговувати розподілене 

програмне забезпечення.   

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

1

1 ОК 11 
Курсова робота з 

алгоритмзації та 

ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 



програмування дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем  

ПРН 14. Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 17.  Установлювати, налагоджувати та 

обслуговувати розподілене програмне забезпечення 

на основі клієнт-серверної архітектури.     

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

1

2 ОК 12 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

ПРН 9. Вміння розробляти клієнт-серверні 

застосування, використовуючи сучасні мови та 

технології програмування, встановлювати, 

налагоджувати та обслуговувати розподілене 

програмне забезпечення.   

ПРН 10.  Вміння проектувати, розробляти та 

обслуговувати web-застосування з динамічним 

контентом, використовуючи web-технології 

ПРН 13.  Вміння планувати, генерувати сценарії 

тестування, розробляти тестове оточення, 

виконувати тести, аналізувати результати 

тестування, складати звіти про проблеми, вести 

журнал тестування упродовж усього життєвого 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



циклу програмних систем. 

ПРН 14. Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 15. Проводити моніторинг та підтримувати 

працездатність програмних систем і комплексів у 

процесі їх супроводження та експлуатації 

ПРН 16.  Вміння документувати усі роботи та 

операції з супроводження ПЗ, виявляти проблеми та 

визначати її рішення, разом з розробниками усувати 

критичні ситуації в ПЗ. 

 ПРН 19. Забезпечувати роботу прикладних 

програм відповідними комп’ютерними ресурсами;  

здійснювати інсталяцію програмного забезпечення, 

використовуючи наявне комп’ютерне обладнання 

та операційне середовище. 

1

3 ОК 13 

Операційні системи ПРН 14.  Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 17.  Установлювати, налагоджувати та 

обслуговувати розподілене програмне забезпечення 

на основі клієнт-серверної архітектури     

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

1

4 ОК 14 

Організація баз даних і знань  ПРН 8.  Вміння застосовувати сучасні методи, 

технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



ПРН 12.  Здатність розробляти логічні та фізичні 

структури баз даних, створювати бази даних та 

здійснювати запити до них, використовуючи 

різноманітні системи керування базами даних.  

ПРН 14.  Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 20.  Експлуатувати  комп’ютерні мережі, 

забезпечувати керування периферійним 

обладнанням у процесі обслуговування 

програмного забезпечення  

ПРН 26. Здатність застосовувати основні завдання  

та законодавство  України в галузі  інформаційних 

технологій , у тому числі захисту інформації. 

1

5 ОК 15 

WEB-технології та WEB-

дизайн 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні методи, 

технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

ПРН 14.  Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 24.  Вміння розробляти супровідну 

документацію на різних етапах процесу життєвого 

циклу розробки програмного забезпечення. 

1

6 ОК 16 

Комп’ютерні мережі ПРН 4. Здатність вибирати математичні моделі та 

методи розв’язання прикладних  задач ІС, 

використовуючи сучасні методи фундаментальної, 

дискретної математики, математичної статистики, 

дослідження операцій 

ПРН11. Вміння застосовувати методи та алгоритми 

комп'ютерної графіки в процесі розробки графічних 

застосувань, проектувати та створювати системи 

мультимедіа і графічного моделювання. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

1

7 ОК 17 

Розробка клієнт-серверних 

застосувань 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем  

ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні методи, 

технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

ПРН 9. Вміння розробляти клієнт-серверні 

застосування, використовуючи сучасні мови та 

технології програмування, встановлювати, 

налагоджувати та обслуговувати розподілене 

програмне забезпечення.   

ПРН 11.  Вміння застосовувати методи та 

алгоритми комп'ютерної графіки в процесі розробки 

графічних застосувань, проектувати та створювати 

системи мультимедіа і графічного моделювання. 

ПРН 14.  Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

1

8 ОК 18 

Технологія створення 

програмних продуктів 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем  

ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні методи, 

технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

ПРН 9. Вміння розробляти клієнт-серверні 

застосування, використовуючи сучасні мови та 

технології програмування, встановлювати, 

налагоджувати та обслуговувати розподілене 

програмне забезпечення.   

ПРН 11.  Вміння застосовувати методи та 

алгоритми комп'ютерної графіки в процесі розробки 

графічних застосувань, проектувати та створювати 

системи мультимедіа і графічного моделювання. 

ПРН 12.  Здатність розробляти логічні та фізичні 

структури баз даних, створювати бази даних та 

здійснювати запити до них, використовуючи 

різноманітні системи керування базами даних.  

ПРН 14. Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

1

9 ОК 19 

Технологія захисту 

інформації 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем. 

ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні методи, 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 



технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

ПРН 10.  Вміння проектувати, розробляти та 

обслуговувати web-застосування з динамічним 

контентом, використовуючи web-технології. 

ПРН 12.  Здатність розробляти логічні та 

фізичні структури баз даних, створювати бази 

даних та здійснювати запити до них, 

використовуючи різноманітні системи керування 

базами даних.  

ПРН 14.   Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 15. Проводити моніторинг та підтримувати 

працездатність програмних систем і комплексів у 

процесі їх супроводження та експлуатації 

ПРН 16.  Вміння документувати усі роботи та 

операції з супроводження ПЗ, виявляти проблеми та 

визначати її рішення, разом з розробниками усувати 

критичні ситуації в ПЗ. 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

0 ОК 20 

Адміністрування програмних 

систем і комплексів 

ПРН 10.  Вміння проектувати, розробляти та 

обслуговувати web-застосування з динамічним 

контентом, використовуючи web-технології 

ПРН 12.  Здатність розробляти логічні та 

фізичні структури баз даних, створювати бази 

даних та здійснювати запити до них, 

використовуючи різноманітні системи керування 

базами даних.  

ПРН 14.  Володіти основними поняттями, 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 15. Проводити моніторинг та підтримувати 

працездатність програмних систем і комплексів у 

процесі їх супроводження та експлуатації 

ПРН 16.  Вміння документувати усі роботи та 

операції з супроводження ПЗ, виявляти проблеми та 

визначати її рішення, разом з розробниками усувати 

критичні ситуації в ПЗ. 

2

1 ОК 21 

Дискретна математика ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

ПРН 22.  Вміння тестувати працездатність 

апаратного забезпечення та забезпечувати 

безперебійне обслуговування технічного 

забезпечення ІС. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

2 ОК 22 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

ПРН 4. Здатність вибирати математичні моделі та 

методи розв’язання прикладних  задач ІС, 

використовуючи сучасні методи фундаментальної, 

дискретної математики, математичної статистики, 

дослідження операцій 

ПРН 19.  Забезпечувати роботу прикладних 

програм відповідними комп’ютерними ресурсами;  

здійснювати інсталяцію програмного забезпечення, 

використовуючи наявне комп’ютерне обладнання 

та операційне середовище. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

3 ОК 23 

Математичні методи 

дослідження операцій 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 



професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 4. Здатність вибирати математичні моделі та 

методи розв’язання прикладних  задач ІС, 

використовуючи сучасні методи фундаментальної, 

дискретної математики, математичної статистики, 

дослідження операцій. 

ПРН 19.  Забезпечувати роботу прикладних 

програм відповідними комп’ютерними ресурсами;  

здійснювати інсталяцію програмного забезпечення, 

використовуючи наявне комп’ютерне обладнання 

та операційне середовище. 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

4 ОК 24 

Чисельні методи ПРН 4. Здатність вибирати математичні моделі та 

методи розв’язання прикладних  задач ІС, 

використовуючи сучасні методи фундаментальної, 

дискретної математики, математичної статистики, 

дослідження операцій. 

ПРН 23.  Здатність забезпечувати керування 

периферійним обладнанням, вибирати та 

встановлювати необхідні вузли та пристрої у діючу 

систему у процесі обслуговування програмних 

систем. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

5 ОК 25 

Вища математика ПРН 4. Здатність вибирати математичні моделі та 

методи розв’язання прикладних  задач ІС, 

використовуючи сучасні методи фундаментальної, 

дискретної математики, математичної статистики, 

дослідження операцій. 

ПРН 5. Застосовувати теорії та методи фізико-

математичних, природничих, технічних та 

гуманітарних наук для розв’язання складних 

спеціалізованих завдань інформаційних технологій. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

6 ОК 26 

Теорія алгоритмів ПРН 14. Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 



програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 18. Використовувати методи та засоби 

захисту програмного забезпечення та даних від 

несанкціонованого доступу в процесі експлуатації 

програмного забезпечення та баз даних  

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

Навчальні практики: 

2

7 ОК 27 

з алгоритмзації і 

програмування 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

2

8 ОК 28 

з об’єктно-орієнтованого 

програмування 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем  

ПРН 26. Здатність застосовувати основні завдання  

та законодавство  України в галузі  інформаційних 

технологій , у тому числі захисту інформації. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

2

9 ОК 29 

з проектування баз даних ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

 ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем.  

ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3

0 ОК 30 

з технології розробки 

програмного забезпечення 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови в 
обсязі, необхідному для забезпечення професійного 

спрямування, застосовувати оптимальні методи та 

засоби професійного спілкування і персональної 
комунікації. 

ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3ОК 31 Виробнича  переддипломна ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння Мультимедійний комплект: мультимедійний 



1 практика основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

ПРН 29. Вживати заходи щодо захисту життя 

людини на виробництві та у побуті, охорони 

навколишнього середовища; визначати негативні 

фактори в житті людини природного, техногенного, 

соціально-політичного і воєнного характеру та 

вживати заходи щодо індивідуального та 

колективного захисту людини від них. 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3

2 ОК 32 

Дипломне проектування ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проектування та 

програмування програмних систем  

ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні методи, 

технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

ПРН 11.  Вміння застосовувати методи та 

алгоритми комп'ютерної графіки в процесі розробки 

графічних застосувань, проектувати та створювати 

системи мультимедіа і графічного моделювання. 

ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



Вибіркові компоненти ОПП 

Цикл загальної підготовки 

3

3 
ВК 1 

Математична логіка ПРН 4. Здатність вибирати математичні моделі та 

методи розв’язання прикладних  задач ІС, 

використовуючи сучасні методи фундаментальної, 

дискретної математики, математичної статистики, 

дослідження операцій 

ПРН 18.  Використовувати методи та засоби 

захисту програмного забезпечення та даних від 

несанкціонованого доступу в процесі експлуатації 

програмного забезпечення та баз даних  

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3

4 
ВК 2 

Правознавство ПРН 16.  Вміння документувати усі роботи та 

операції з супроводження ПЗ, виявляти проблеми та 

визначати її рішення, разом з розробниками усувати 

критичні ситуації в ПЗ. 

ПРН 23.  Здатність забезпечувати керування 

периферійним обладнанням, вибирати та 

встановлювати необхідні вузли та пристрої в діючу 

систему в процесі обслуговування програмних 

систем. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3

5 
ВК 3 

Екологія та захист 

навколишнього середовища 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3

6 
ВК 4 

Основи маркетингу ПРН 23.  Здатність забезпечувати керування 

периферійним обладнанням, вибирати та 

встановлювати необхідні вузли та пристрої в діючу 

систему в процесі обслуговування програмних 

систем. 

ПРН 25. Застосовувати основні принципи 

підприємницької діяльності в процесі аналізу та 

укладання бізнес-пропозицій та бізнес-планів в 

галузі ІТ. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3 ВК 5 Економіка та основи ІТ- ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, Мультимедійний комплект: мультимедійний 



7 бзнесу використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 16.  Вміння документувати усі роботи та 

операції з супроводження ПЗ, виявляти проблеми та 

визначати її рішення, разом з розробниками усувати 

критичні ситуації в ПЗ. 

ПРН 23.  Здатність забезпечувати керування 

периферійним обладнанням, вибирати та 

встановлювати необхідні вузли та пристрої в діючу 

систему в процесі обслуговування програмних 

систем. 

ПРН 25. Застосовувати основні принципи 

підприємницької діяльності в процесі аналізу та 

укладання бізнес-пропозицій та бізнес-планів в 

галузі ІТ. 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

Цикл професійної підготовки 

3

8 
ВК 6 

Комп’ютерна графіка  ПРН 9. Вміння розробляти клієнт-серверні 

застосування, використовуючи сучасні мови та 

технології програмування, встановлювати, 

налагоджувати та обслуговувати розподілене 

програмне забезпечення.   

ПРН 10.  Вміння проєктувати, розробляти та 

обслуговувати web-застосування з динамічним 

контентом, використовуючи  web-технології 

ПРН 11.  Вміння застосовувати методи та 

алгоритми комп'ютерної графіки в процесі розробки 

графічних застосувань, проєктувати та створювати 

системи мультимедіа і графічного моделювання. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

3

9 
ВК 7 Вступ до спеціальності 

ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 



презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

4

0 
ВК 8 

Системи і технології 

управління базами даних 

ПРН 10.  Вміння проєктувати, розробляти та 

обслуговувати web-застосування з динамічним 

контентом, використовуючи  web-технології 

ПРН 12.  Здатність розробляти логічні та фізичні 

структури баз даних, створювати бази даних та 

здійснювати запити до них, використовуючи 

різноманітні системи керування базами даних.  

ПРН 26. Здатність застосовувати основні завдання  

та законодавство  України в галузі  інформаційних 

технологій , у тому числі захисту інформації. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

4

1 
ВК 9 

Курсова робота з систем і 

технологій управління базами 

даних 

ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

ПРН 3. Вільно володіти державною мовою, 

використовуючи професійну термінологію, 

спілкуватися та робити переклади з іноземної мови 

в обсязі, необхідному для забезпечення 

професійного спрямування, застосовувати 

оптимальні методи та засоби професійного 

спілкування і персональної комунікації. 

ПРН 7.  Вміння здійснювати об’єктно-

орієнтований аналіз, моделювання, проєктування та 

програмування програмних систем  

ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 28. Здатність демонструвати розуміння 

основних засад охорони праці та безпеки 

життєдіяльності та їх застосування 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

4

2 
ВК 10 

Теорія інформації ПРН 26. Здатність застосовувати основні завдання  

та законодавство  України в галузі  інформаційних 

технологій , у тому числі захисту інформації. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 



ПРН 27. Відповідально ставитися до роботи та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

4

3 
ВК 11 

Комп’ютерна схемотехніка та 

архітектура комп’ютерів  

ПРН 17.  Установлювати, налагоджувати та 

обслуговувати розподілене програмне забезпечення 

на основі клієнт-серверної архітектури     

ПРН 21.  Вміння встановлювати, налаштовувати, 

адмініструвати операційні системи, змінювати 

конфігурацію обчислювальної системи, визначати її 

продуктивність в процесі системотехнічного 

обслуговування  

ПРН 23.  Здатність забезпечувати керування 

периферійним обладнанням, вибирати та 

встановлювати необхідні вузли та пристрої в діючу 

систему в процесі обслуговування програмних 

систем. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

4

4 
ВК 12 

Тестування програмних 

систем і комплексів 

ПРН 9. Вміння розробляти клієнт-серверні 

застосування, використовуючи сучасні мови та 

технології програмування, встановлювати, 

налагоджувати та обслуговувати розподілене 

програмне забезпечення.   

ПРН 13.  Вміння планувати, генерувати 

сценарії тестування, розробляти тестове оточення, 

виконувати тести, аналізувати результати 

тестування, складати звіти про проблеми, вести 

журнал тестування упродовж усього життєвого 

циклу програмних систем. 

ПРН 14. Володіти основними поняттями, 

професійними термінами,  засадами та принципами 

інформаційних технологій, стандартами захисту 

програмних систем і даних в умовах супроводження 

та експлуатації програмних систем і комплексів. 

Застосовувати знання щодо нормативно-правових 

актів.   

ПРН 15. Проводити моніторинг та підтримувати 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 



працездатність програмних систем і комплексів  у 

процесі їх супроводження та експлуатації 

4

5 
ВК 13 

Інформаційні технології ПРН 1. Здатність демонструвати знання 

інноваційних принципів і методів науково- 

дослідницької та виробничої діяльності в галузі 

інформаційних технологій. 

ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні методи, 

технології та інструментальні засоби розробки 

програмних систем, оцінювати якість програмного 

забезпечення згідно з відповідними національними 

та міжнародними стандартами. 

ПРН 22.  Вміння тестувати працездатність 

апаратного забезпечення та забезпечувати 

безперебійне обслуговування технічного 

забезпечення ІС. 

ПРН 25. Застосовувати основні принципи 

підприємницької діяльності в процесі аналізу та 

укладання бізнес-пропозицій та бізнес-планів в 

галузі ІТ. 

ПРН 26. Здатність застосовувати основні завдання  

та законодавство  України в галузі  інформаційних 

технологій , у тому числі захисту інформації. 

Мультимедійний комплект: мультимедійний 

проектор; настінний екран, дозволяє забезпечити 

проведення занять з використанням авторських 

презентаційних навчальних матеріалів та 

навчальних інтернет-ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про відповідність стандарту фахової передвищої освіти, 

відповідно до якого  впроваджується освітня діяльність 

  Освітнньо - професійна програма зі спеціальності 122 Комп’ютерні 

науки  галузі знань  12 Інформаційні технології  відповідає стандарту фахової 

передвищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки,  галузі знань  12 

Інформаційні технології  освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр», затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і 

науки України №1283 від 30.11.2021 року.  

3. Опис освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 

підготовки фахівців рівня фахової передвищої освіти за спеціальністю 

122 Комп’ютерні науки  галузі знань 12 Інформаційні технології 

Освітньо-професійна програма орієнтується на сприяння загального 

розвитку здобувачів знань і підготовку їх до самостійного вирішення 

важливих світоглядних проблем через реалізацію набутих загальних та 

фахових компетентностей, через виконання виробничих функцій, вирішення 

завдань професійної  діяльності, розв’язання спеціалізованих задач та 

практичних проблем. Освітньо-професійна програма базується на 

загальновідомих наукових розробках у галузі  комп’ютерних, інформаційних, 

телекомунікаційних технологій, у межах яких можливе подальше навчання та 

професійна кар’єра. 

Мета освітньо-професійної програми полягає в оволодінні студентами 

знаннями, практичними уміннями й навичками  для успішного виконання 

професійних обов’язків та практичних завдань у сфері комп’ютерних наук на 

підприємствах і в організаціях, що здійснюють свою діяльність в галузі 

інформаційних технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності 

наявних технологічних процесів виробництва та розвитку інформації в 

обслуговуванні програмних систем і комплексів з урахуванням вимог 

швидкого розвитку інноваційних процесів. 

Характерною особливістю даної програми є її міждисциплінарний 

характер, що надає можливість випускникам отримати широкий спектр 



теоретичних знань, практичних умінь,  навичок та компетентностей, 

достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у різних сферах 

професійної діяльності та вигідно реалізувати себе на ринку праці. 

Особливу увагу в програмі зосереджено на ґрунтовну практичну 

підготовку, що дозволить сформувати професійний підхід до вирішення 

практичних завдань у сфері комп’ютерних наук, на профілюючих 

підприємствах і в організаціях, що здійснюють свою діяльність у галузі 

інформаційних технологій, розроблення заходів з підвищення ефективності 

наявних технологічних процесів виробництва та розвитку інформатизації в 

обслуговуванні програмних систем і комплексів, з урахуванням вимог 

швидкого розвитку інноваційних процесів. 

Суттєве значення програми полягає в отриманні спеціальної фахової 

освіти та професійної підготовки в галузі розробки та впровадження 

інформаційних технологій, розробки програмного забезпечення, 

адміністрування програмних систем і комплексів. Завдяки спектру набутих 

умінь випускники знайдуть своє місце на ринку праці 

3.1 Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач рівня фахової передвищої освіти: 

3.1.1 Інтегральна компетентність: 

Здатність використовувати теоретичні та фундаментальні знання, уміння  й 

навички для успішного розв'язування складних спеціалізованих задач та 

практичних проблем під час професійної діяльності в галузі комп'ютерних 

наук та інформаційних технологій, комп’ютерної техніки та сучасних 

технологій проєктування та програмування інформаційних систем, володіння 

навичками роботи з комп'ютером для вирішення задач спеціальності. 

3.1.2 Загальні компетентності: 

ЗК 1.  Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 2. Здатність реалізувати свої права й обв’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 



свобод людини й громадянина в Україні. 

ЗК 3.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної галузі, її місця в загальній системі 

знань про природу й суспільство, розвитку техніки й технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

ЗК 4.  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 5.  Здатність думати абстрактно, аналізувати та синтезувати. 

ЗК 6.  Здатність спілкуватися  державною мовою як усно, так і  в письмовій 

формі. 

ЗК 7.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 8.  Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 9.  Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 10. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 

ЗК 11. Здатність  ідентифікувати, формулювати та розв'язувати задачі. 

ЗК 12. Здатність проводити дослідження на належному рівні. 

ЗК 13. Здатність  працювати в команді. 

ЗК 14. Здатність використовувати інформаційні та комунікативні технології. 

ЗК 15. Здатність до коректної  поведінки в соціумі. 

3.1.3 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність використовувати основні поняття, ідеї  та методи 

фундаментальних наук під час розв’язання складних спеціалізованих задач в 

галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

СК 2. Здатність використовувати теоретичні фундаментальні знання в галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій  для вирішення 

різноманітних проблем. 

СК 3. Здатність розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні 

алгоритми для розв’язання конкретних професійних задач залежно від 



предметного середовища. 

СК 4. Здатність здійснювати аналіз, моделювання, проєктування та розробку 

програмного забезпечення, використовуючи методи й технології об’єктно- 

орієнтованого та компетентного програмування. 

СК 5. Здатність застосовувати принципи й методи побудови та використання 

мережевих технологій. 

СК 6. Здатність застосовувати методи та засоби захисту програмного 

забезпечення та даних від несанкціонованого доступу в умовах 

супроводження та експлуатації програмних систем і комплексів. 

СК 7. Здатність проєктувати, розробляти та обслуговувати web-застосунки з 

динамічним контентом, використовуючи web-технології, технології 

комп’ютерної графіки та анімації. 

СК 8. Здатність застосовувати сучасні методи, технології та інструментальні 

засоби проєктування та створення програмних систем та їх супроводження. 

СК 9. Здатність застосовувати знання сучасних методів та технологій 

створення та супроводження розподілених систем. 

СК 10. Здатність адмініструвати системне та прикладне програмне 

забезпечення під час реалізації процесів життєвого циклу інформаційних 

систем. 

СК 11. Здатність здійснювати конфігураційне управління та підтримку 

працездатності програмних систем і комплексів. 

СК 12. Здатність застосовувати методи й техніки тестування програмного 

забезпечення впродовж циклу розробки програмних систем. 

СК 13. Здатність проєктувати логічні та фізичні моделі баз даних. 

СК 14. Здатність застосовувати знання методів збору, обробки, аналізу, 

систематизації та зберігання науково-технічної інформації; 

СК 15. Здатність використовувати знання основних нормативно-правових 

актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі 

інформаційних технологій. 



СК 16. Здатність застосовувати знання основ охорони праці, виробничої 

санітарії й пожежної безпеки під час роботи з устаткуванням та обладнанням. 

3.2 Після завершення навчання за освітньо-професійною 

програмою 

фахівець  з інформаційних технологій отримує достатню підготовку для 

роботи в ІТ-службах підприємств і організацій різних галузей та форм 

власності,  здатний виконувати професійну роботу згідно з Державним 

класифікатором професій ДК 003:2010 за такими класифікаційним 

угрупуванням і професійними назвами робіт: 

• 3121: фахівця з інформаційних технологій; 

• 3121: фахівця з розроблення комп’ютерних програм; 

• 3121: фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення; 

• 3121: техніка із системного адміністрування ; 

• 3121: фахівця з комп'ютерної графіки (дизайну); 

• 3114: техніка обчислювального (інформаційно-обчислювального) 

центру ; 

Рекомендовано продовження навчання на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

3.3 Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра за 

наявності в неї базової загальної середньої освіти або повної загальної 

середньої освіти. Можливий вступ на навчання за скороченим терміном 

навчання на основі диплома кваліфікованого робітника. Абітурієнти повинні 

мати державний документ про освіту встановленого зразка. 

3.4 Порядок оцінювання результатів навчання 

У КЗЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана 

Филипчака» для здобуття рівня фахової передвищої освіти, ступінь фаховий 

молодший бакалавр зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», 

використовуються інтерактивні, проєктні, проблемні, контекстні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі технології навчання. Поточний 



контроль знань здійснюється на основі усного та письмового опитування, 

контрольних робіт, презентацій, написання рефератів, звітів з лабораторних 

та практичних робіт, семінарів, захисту курсових робіт та проєктів.  

Оцінювання освітньо-професійної та практичної підготовки здобувача 

рівня фахової передвищої освіти під час проведення атестації проводять за 

національною шкалою, 4-бальною (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно). 

Атестація випускників освітньої програми «Комп’ютерні науки» 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

 Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання спеціалізованої або 

прикладної задачі із застосуванням теорій та методів спеціальності, що 

використовуються під час професійної діяльності в галузі комп’ютерних 

наук та інформаційних технологій.  

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті або в репозитарії закладу фахової передвищої освіти.  

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, здійснюється відповідно до вимог законодавства. 

 Після успішного захисту дипломної роботи випускнику видається 

документ встановленого зразка про присудження йому освітньої кваліфікації 

фаховий молодший бакалавр з  комп’ютерних наук.  

3.5 Основна мета освітньої діяльності коледжу за спеціальністю                            

122 «Комп’ютерні науки» за рівнем фахової передвищої освіти є професійна 

підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає  застосування теоретичних знань, різних прийомів  та методів 

роботи. 

 



4. При провадженні освітньої діяльності передбачається дотримання 

вимог наступних офіційних  документів: 
 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

2.  Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-

VII.I URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text 

3. Закон України «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov. иа/ laws/ show/ 

1556-18. 

4. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019р. № 155/2019 - https://www.president,gov. 

ua/documents/1552019-265 86. 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

фахової передвищої освіти». URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-

fahovoyi-peredvishoyi-osvit 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2018 № 570 «Про 

затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти».URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-

osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-

zagalnoyi-serednoyi-o 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.11.2021 № 1283 «Про 

затвердження стандарту фахової  передвищої освіти зі спеціальності  122 

Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

8. Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про затвердження  

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготова 

здобувачів вищої освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-

2015-%D0%BF#Text 

9. Постанова Кабінету Міністрів України Ліцензійні умови провадження          

освітньої діяльності закладів освіти http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/       

1187-2015-п/page..(із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ: № 347 від 

10.05.2018р.; №180 від 03.03.2020р.; № 365 від 24.03.2021р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-profilnoyi-serednoyi-osviti-zakladiv-osviti-sho-zdijsnyuyut-pidgotovkum-molodshih-specialistiv-na-osnovi-bazovoyi-zagalnoyi-serednoyi-o
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text


10.  Наказ Держспоживстандарту від 28.10.2010 №327 «Національний 

класифікатор України. Класифікатор професій ДК003:2010». URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text 

11. Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» для підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти з галузі знань 12 Інформаційні 

технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, затверджена 

педагогічною радою КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний коледж 

імені Івана Филипчака».  Протокол №  3 від 12 січня  2022р. 
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