
 

 



 

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

2. Рівень вищої освіти: другий (магістерський). 

3. Орієнтований перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

«Комп’ютерна інженерія». 

4. Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання: 90 кредитів ЄСТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці  

5. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

Основні компетентності здобувача вищої освіти зі спеціальності 

123 «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня спрямовані на 

набуття компетентностей у сфері оволодіння концептуальними засадами 

проектування, розроблення та вдосконалення програмно-апаратних комплексів, 

які об’єднують практичні навички з інженерії програмного забезпечення, 

комп’ютерної інженерії та електроніки; методи моделювання сучасних 

програмного-апаратних комплексів та їх компонентів; технології процедурного, 

функціонального, об’єктно-орієнтованого проектування, програмування та 

аналізу; технології опрацювання, перетворення та передавання інформації у 

сучасних інформаційно-комунікаційних системах: 

Основані компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 

інформаційних технологій для вирішення комплексу питань 

від аксіоматичних умов можливості побудови комп’ютерних 

систем та мереж до оцінювання їх параметрів при проведенні 

дослідження та оптимізації складних комп’ютерних систем та 

мереж. 

Загальні 

(ЗК) 

Системні 

ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2 Здатність планувати та управляти часом. 

ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною а також іноземною мовами 

як усно, так і письмово. 



 

ЗК 5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК 6 Здатність користуватися сучасними інформаційними і 

комунікаційними технологіями, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел, проводити патентний пошук та 

оформляти патентну документацію 

ЗК 7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 8 Здатність працювати як автономно, так і в команді 

ЗК 9 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК 10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань) 

ЗК 11 Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК 12 Здатність розробляти та управляти проектами, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК 14 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт, а також приймати обґрунтовані рішення 

ЗК 15 Здатність здійснювати організаційно-управлінську діяльність в 

галузі комп’ютерної інженерії та суміжних областях 

Фахові 

(ФК) 

ФК 1 Здатність застосовувати практичні методи, методологічні 

аспекти та логіку комп’ютерного дизайну при конструюванні, 

побудові та схемотехніці комп’ютерних систем та мереж, з 

врахуванням вимог техніки безпеки, охорони праці та 

протипожежної безпеки в професійній діяльності. 

ФК 2 Здатність до побудови ефективних алгоритмів формального 

прогнозу, моделей та методів змістовного прогнозування в 

науці та техніці шляхом використання принципів 

функціонування та структури технічних засобів, 

математичних моделей, історії та логіки розвитку галузі у 

контексті відповідних величин, феноменів, моделей, методів, 

функцій та структур технічних засобів, формальних та 

змістовних методів прогнозування функцій, структур, 

характеристик та параметрів комп’ютерних систем та мереж.  

ФК 3 Здатність проводити розробку і дослідження теоретичних та 

експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності. 

ФК 4 Здатність здійснювати авторський супровід процесів 

проектування, впровадження інформаційних систем і 

технологій 

ФК 5 Здатність аналізувати, оптимізувати та моделювати складність 

архітектури комп’ютерних систем та мереж із застосуванням 

сучасних принципів побудови математичного, програмного, 

лінгвістичного, технічного та інформаційного забезпечення 



 

ФК 6 Здатність до планування експериментального i теоретичного 

дослідження, вибору алгоритмів опрацювання цифрових 

сигналів та інтерпретації отримуваних результатів. 

ФК 7 Здатність розробляти стратегії проектування, визначення цілей 

проектування, критеріїв ефективності, обмежень 

застосовності, уміння розробляти нові методи і засоби 

проектування комп’ютерних систем та мереж. 

ФК 8 Знання основних принципів побудови комп’ютерних систем та 

мереж, принципів побудови та функціонування їх 

периферійних засобів 

ФК 9 Здатність застосовувати теоретичні та практичні навики для 

вирішення комплексу питань вiд аксіоматичних умов 

можливості побудови комп’ютерних систем та мереж до 

оцінювання їх параметрів. 

ФК 10 Знання та розуміння математичних моделей інформаційної 

безпеки та методів оцінювання захищеності комп’ютерних 

мережевих систем.  

ФК 11 Здатність до наукового дослідження та оптимізації складних 

комп’ютерних систем та мереж на основі методів 

математичного та комп’ютерного моделювання.  

ФК 12 Здатність здійснювати моделювання процесів і об'єктів з 

використанням стандартних програмних технологій.  

ФК 13 Здатність знаходити оригінальне інноваційне рішення, 

направлене на розв’язання конкретної проблеми комп’ютерної 

інженерії.  

 Програмні результати навчання 

ПРН 1 Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язання задач 

синтезу та аналізу в системах, які характерні обраній 

спеціальності. 

ПРН 2 Уміння вільно користуватися рідною та іноземною мовами як 

засобом ділового спілкування. 

ПРН 3 Уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби 

системного, функціонального, конструкторського та 

технологічного проектування  

ПРН 4 Уміння виконувати експериментальні дослідження та 

застосовувати дослідницькі навички за професійною 

тематикою. 

ПРН 5 Уміння здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, 



 

вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.  

ПРН 6 Уміння використовувати набуті знання з спеціальності для 

знаходження нових, нешаблонних рішень і засобів їх 

здійснення при проведенні експериментальних досліджень для 

розв’язку поставлених задач.  

ПРН 7 Уміння використовувати та володіти засобами дотримання 

норм, вимог та правил охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в професійній сфері для проведення безпечної 

діяльності 

ПРН 8 Уміння дотримуватися кодексу професійної етики, керуватися 

в поведінці моральними нормами та цінностями, 

дотримуватися правил етикету.  

ПРН 9 Уміння застосовувати результати наукових досліджень в галузі 

комп’ютерної інженерії для створення складних апаратних та 

програмних систем як високоякісного технічного продукту за 

допомогою вдосконалених технологічних правил, процедур і 

методик. 

ПРН 10 Підготовленість до використання існуючих та розроблення 

нових математичних методів для вирішення задач, пов’язаних з 

проектуванням та використанням комп’ютерних систем та 

мереж. 

ПРН 11 Уміння досліджувати процеси, що відбуваються у 

комп’ютерних системах, мережах та їх компонентах на основі 

математичних моделей та обчислювальних методів. 

ПРН 12 Уміння працювати з нормативно-правовими актами та 

патентною документацією при оформленні і подачі матеріалів 

заявки на об’єкт промислової власності (винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг), а 

також ліцензії на використання винаходу. 

ПРН 13 Стежити за роботою обладнання, проводити складні досліди і 

вимірювання, вести записи за експериментами, які проводяться, 

виконувати необхідні розрахунки, аналізувати і узагальнювати 

результати, складати за ними технічні звіти і готувати 

оперативні відомості 

ПРН 14 Брати участь у підготовці публікацій, складанні заявок на 

винаходи і відкриття 

ПРН 15 Уміння аналізувати, оцінювати та розробляти нові методи та 

алгоритми проектування апаратних та програмних компонент 

комп’ютерних систем та мереж. 



 

ПРН 16 Уміння здійснювати постановку і проведення експериментів за 

заданою методикою та проводити їх аналіз, а також 

здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати огляди, звіти 

і наукові публікації.  

ПРН 17 Уміння аналізувати та проектувати високопродуктивні 

комп’ютерні системи з різною структурною організацією з 

використанням принципів паралельної та розподіленої обробки 

інформації  

ПРН 18 Уміння функціональної та схемотехнiчної побудови, 

оцінювання ефективності комп’ютерних систем та мереж, а 

також їх складових (структура, параметри та характеристики 

окремих пристроїв, схемотехнiчнi особливості їх побудови) в 

умовах апріорної визначеності та невизначеності. 

ПРН 19 Уміння застосовувати комп’ютерні засоби при проектуванні та 

створенні апаратних і програмних складових комп’ютерних 

систем та мереж. 

ПРН 20 Уміння аналізувати та проектувати високопродуктивні 

комп’ютерні системи з різною структурною організацією з 

використанням принципів паралельної та розподіленої обробки 

інформації  

ПРН 21 Здійснювати експертизу технічної документації, нагляд та 

контроль за станом і експлуатацією обладнання 

ПРН 22 Уміння адекватно обирати математичні моделі інформаційної 

безпеки та оцінювати захищеність комп’ютерних мережевих 

систем на основі різних метрик 

ПРН 23 Уміння проводити розробку і дослідження методик аналізу, 

синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів 

функціонування комп’ютерних систем і технологій. 

ПРН 24 Уміння використовувати засоби сучасних мов програмування 

для створення програмних продуктів, уміння їх застосовувати 

під час програмної реалізації алгоритмів професійних задач  

ПРН 25 Уміння планувати, організовувати роботу та керувати 

проектами у створенні наукомістких вирішень у галузі 

комп’ютерної інженерії з урахуванням життєвих циклів 

створення програмних та/або апаратних засобів, з урахуванням 

методологій проектування й використання  



 

 


