
 



 

1. Код і найменування спеціальності: 123 «Комп’ютерна інженерія». 

2. Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський). 

3. Орієнтований перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

«Комп’ютерна інженерія». 

4. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів, що становить 3 

роки 10 місяців навчання. 

5. Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності): стандарт вищої освіти за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для 

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом 

Міністерства науки та освіти України вiд 19.11.2018 №1262 

6. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

Основні компетентності здобувача вищої освіти зі спеціальності 

123 «Комп’ютерна інженерія» спрямовані на набуття компетентностей у сфері 

розробки програмно-технічних засобів (апаратних, програмованих, 

реконфігурованих, системне та прикладне програмне забезпечення) 

комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та спеціального 

призначення, у тому числі стаціонарних, мобільних, вбудованих, розподілених 

тощо, локальних, глобальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет, 

кіберфізичних систем, Інтернету речей, ІТ-інфраструктур, інтерфейсів та 

протоколів взаємодії їх компонентів; створення методів та способів 

опрацювання інформації, математичних моделей обчислювальних процесів, 

технології виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, 

паралельних, розподілених, мобільних, веб-базових та хмарних, 

зелених(енергоефективних), безпечних, автономних, адаптивних, 

інтелектуальних, розумних тощо, архітектури та організації функціонування 

відповідних програмно-технічних засобів; створенням баз даних та 

управлінням ними, обробкою інформації та аналізом даних; обслуговування та 



 

експлуатація комп’ютерних систем та мереж; організація та керівництво 

проектними роботами в галузі інформаційних технологій: 

 

 

Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

комп’ютерної інженерії і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні (ЗК) 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями як в 

колективі, так і самостійно. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та 

проводити дослідження на відповідному рівні. 

4. Знання та розуміння предметної області професійної 

діяльності. 

5. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як 

усно, так і письмово. 

6. Навички міжособистісної взаємодії. 

7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

8. Здатність працювати в команді. 

9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини 

і громадянина в Україні. 

10. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу, і суспільство та у розвиток суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 



 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) (ФК) 

 

 

 

1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-

правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, 

практики і стандарти з метою здійснення професійної 

діяльності в галузі комп’ютерної інженерії.  

2. Здатність використовувати сучасні методи і мови 

програмування для розроблення алгоритмічного та 

програмного забезпечення. 

3. Здатність створювати системне та прикладне програмне 

забезпечення комп’ютерних систем та мереж. 

4. Здатність забезпечувати захист інформації, що 

обробляється в комп’ютерних та кіберфізичних системах 

та мережах з метою реалізації встановленої політики 

інформаційної безпеки.  

5. Здатність використовувати засоби і системи 

автоматизації проектування до розроблення компонентів 

комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, 

кіберфізичних систем тощо. 

6. Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати 

комп’ютерні системи та мережі різного виду та 

призначення.  

7. Здатність використовувати та впроваджувати нові 

технології, включаючи технології розумних, мобільних, 

зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації 

та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, 

різноманітних вбудованих і розподілених додатків, 

зокрема з метою підвищення їх ефективності. 

8. Готовність брати участь у роботах впровадження 

комп’ютерних систем та мереж, введення їх до 

експлуатації на об’єктах різного призначення.  

9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, 

адаптувати та експлуатувати наявні інформаційні 

технології та системи. 

10. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє 

технічне оснащення, розміщення комп’ютерного 

устаткування, використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів захисту 

інформації. 

11. Здатність оформляти отримані робочі результати у 

вигляді презентацій, науково-технічних звітів. 

12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати 

роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних та 

кіберфізичних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом 

використання аналітичних методів і методів моделювання. 

13. Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних 



 

та інформаційних технологій, визначати обмеження цих 

технологій. 

14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з 

урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та 

поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, 

експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.  

15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати та захищати прийняті рішення. 

16. Здатність розробки програмного забезпечення  для 

комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою 

архітектурою, володіння засобами сучасних мов та 

бібліотек паралельного програмування. 

17. Здатність застосовувати організаційні, технічні, 

алгоритмічні і інші методи і засоби захисту інформації в 

КСМ, відповідно законодавству та стандартам в цій 

області, з сучасними криптосистемами 

18.  Здатність розробляти програмні та апаратні засоби 

обміну даними між процесором і зовнішніми пристроями в 

режимі програмного обміну, переривань програми та 

прямого доступу до пам’яті. Розробляти архітектуру 

пристроїв вводу- виводу даних для різних режимів 

взаємодії з процесором. 

19. Здатність організовувати міжмодульні взаємодії та 

взаємодії з бібліотеками середовища програмування. 

Програмувати взаємодію з апаратурою. Організовувати 

низькорівневий та високорівневий ввід/вивід. Керувати 

пам’яттю, файлами, процесами, пристроями введення-

виведення. 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

2. Мати навички проведення експериментів, збирання 

даних та моделювання в комп’ютерних системах 

3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії 

4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в 

суспільному, соціальному і екологічному контексті 

5. Мати знання основ економіки та управління проектами 

6. Знати особливості побудови системного програмного 

забезпечення, а також загальних принципів організації та 

функціонування операційних систем 

7. Знати  принципи  програмування,  засоби  сучасних мов  

програмування, основних структур даних 

8. Знати загально-методологічні принципи побудови та 

розробки сучасних комп’ютерних систем з різною 



 

організацією для забезпечення високопродуктивної 

обробки інформації. 

9. Знати принципи, методи та засоби проектування, 

побудови та обслуговування сучасних комп’ютерних 

мереж різного виду та призначення. 

10. Знати  основи   безпеки   життєдіяльності  та   охорони   

праці,   уміння   їх дотримуватися в професійної діяльності.  

11. Знати  сучасні  теорій  організації  баз  даних,  методів  і  

технологій  їх розробки і використання. 

12. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

продуктивними для досягнення поставлених цілей. 

13. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

14. Вміти системно мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування нових ідей. 

15. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, 

конструктивних особливостей, призначення і правил 

експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних 

систем та мереж для вирішення технічних задач 

спеціальності. 

16. Вміти розробляти програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і 

гібридних систем, розраховувати, експлуатувати типове 

для спеціальності обладнання. 

17. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах 

для розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

18. Вміти ефективно працювати як індивідуально так і у 

складі команди. 

19. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати 

роботу комп’ютерних систем та їх компонентів. 

20. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів.  

21. Вміти виконувати експериментальні дослідження за 

професійною тематикою. 

22. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

23. Володіти методами та технологіями розробки та 

оцінювання алгоритмів 

24. Володіти основами програмування. Визначати для 

вирішення задачі технологію програмування, мову, 



 

систему програмування, інструментальне середовище. 

Виконувати розробку коду  програми. 

25.  Враховувати вимоги  до систем захисту інформації. 

Створювати програмні та  апаратні підсистеми 

криптографічного захисту інформації. Формувати і 

управляти ключовою інформацією  для підсистем 

аутентіфікації. 

26. Володіти методами і засобами програмного 

забезпечення для паралельних і розподілених 

комп’ютерних системах. Здійснювати  побудову 

паралельного алгоритму і виконувати його аналіз. 

Виконувати  моделювання паралельних обчислень.  

27. Виконувати фізичне проектування БД. Оптимізувати 

зберігання та методи доступу до даних. . Розробляти 

програмне забезпечення БД за допомогою мов високого 

рівня. Забезпечувати безпеку зберігання даних. 

28. Здійснювати аналіз вимог користувача, розробляти 

специфікацію програмних вимог, виконувати їхню 

верифікацію та атестацію. Застосовувати та створювати 

компоненти багаторазового використання. Здійснювати 

модульне та комплексне тестування програмного 

забезпечення. 

29. Спілкуватися усно та письмово з професійних питань 

українською мовою та однією з іноземних мов 

(англійською, німецькою, італійською, французькою, 

іспанською). 

30. Використовувати інформаційні технології для 

ефективного спілкування на професійному та соціальному 

рівнях. 

31. Здатність адаптуватися до нових ситуацій, 

обґрунтовувати, приймати та реалізовувати у межах 

компетенції рішення. 

32. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього 

життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 

фахових знань, удосконалення креативного мислення. 

33. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої 

мети з дотриманням вимог професійної етики. 

7. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 

надавати. Атестація випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 



 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної  роботи та завершується видачею 

  


