


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

Інженерія програмного забезпечення 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра з 

інженерії програмного забезпечення становить 90 кредитів 

ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей  за спеціальністю. 

Професійні 

стандарти 

- 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

ІК1. здатність розв’язувати комплексні завдання 

теоретичного та прикладного характеру, що передбачає 

засвоєння та критичне осмислення засад теоретико-

методологічного, інформаційного й інструментального 

апарату інженерії програмного забезпечення. Її складовими є 

наступні загальні та професійні компетентності. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1) ЗК1. Вільне володіння українською та іноземними мовами як 

підстава для здійснення наукових комунікацій, 

обґрунтування та відстоювання власних поглядів, 

міжнародного співробітництва. 

2) ЗК2. здатність до самостійного навчання новим методам 

дослідження, до зміни наукового та науково-виробничого 

профілю своєї професійної діяльності  

3) ЗК3. базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін 

4) ЗК4. використання на практиці вміння та навички в 

організації дослідних і проектних робіт, в управлінні 

колективом 

5) ЗК5. здатність застосування сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій, включаючи методи отримання, 

обробки та зберігання інформації. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

1) СК1. здатність формувати технічні завдання і здатність 

керувати розробкою програмного забезпечення 

2) СК2.здатність оцінити і вибрати методологію проектування 

об'єктів професійної діяльності 

3) СК3. здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти 



специфікацію програмних вимог, виконувати їхню 

верифікацію та атестацію 

4) СК4. здатність планувати і здійснювати керівництво 

процесом розробки програмного забезпечення 

5) СК5. здатність моделювати різні аспекти системи, для якої 

створюється програмне забезпечення 

6) СК6. здатність розробити технічне завдання і провести 

техніко-економічне обгрунтування 

7) СК7. здатність здійснювати вибір технічної і економічної 

моделей еволюції і супроводу програмного забезпечення 

8) СК8. здатність розраховувати і оцінювати умови і наслідки 

прийнятих організаційно-управлінських рішень 

9) СК9. здатність аналізувати,  проектувати та прототипувати 

людино-машинний інтерфейс 

10) СК10. володіння  основами конструювання програмного 

забезпечення 

11) СК11. володіння  основами методів та технологій об'єктно-

орієнтованого програмування 

12) СК12. сучасні уявлення про інформаційні моделі та 

системи , реляційні та розподілені бази даних , мови запитів 

до баз даних 

13) СК13. здатність приймати участь у проектуванні та 

реалізації баз даних 

14) СК14. здатність застосовувати та створювати компоненти 

багаторазового використання 

15) СК15. володіння  основами методів та технологій 

системного аналізу 

16) СК16. здатність розв'язувати математичні тат інші задачі 

шляхом створення відповідних додатків 

17) СК17. здатність використовувати можливості апаратного 

забезпечення 

18) СК18. здатність виконувати оцінки ступеня труднощі, 

ризиків, бюджету і часу протягом виконання проекту, 

здійснювати контроль робочого графіка 

19) СК19. здатність використовувати можливості мережевих 

програмних систем 

20) СК20. здатність забезпечувати захищеність програм і  

даних від несанкціонованих дій 

21) СК21. здатність проявляти ініціативу, в тому числі в 

ситуаціях ризику брати на себе всю повноту 

відповідальності 

22) СК22. веріфікація та валідація програмного забезпечення 

23) СК23. здатність до проектної діяльності в професійній 

сфері на основі системного підходу, вміння будувати і 

використовувати моделі для опису і прогнозування різних 

явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз 



24) СК24. здатність застосовувати сучасні технології розробки 

програмних комплексів з використанням автоматизованих 

систем планування та управління, здійснювати контроль 

якості розроблюваних програмних продуктів 

25) СК25. здатність проведення ділових перемов з бізнес-

партнерами 

26) СК26. здатність використовувати педагогічні прийоми, 

принципи навчання та атестації користувачів програмного 

продукту при організації навчання 

27) СК27. здатність організовувати роботу колективу 

розробників програмного продукту, вміння здійснювати 

взаємодію із суміжниками 

28) СК28. базові уявлення про сучасні стандарти  та процеси 

управління якістю програмного забезпечення   

29) СК29. здатність аргументовано переконувати колег у 

правильності пропонованого рішення, вміти донести до 

інших свою позицію 

30) СК30 здатність відбирати і розробляти методи дослідження 

об'єктів професійної діяльності на основі загальних 

тенденцій розвитку програмної інженерії 

31) СК31. здатність проводити аналіз, синтез, оптимізацію 

рішень з метою забезпечення якості об'єктів професійної 

діяльності 

32) СК32. здатність організовувати самостійну та колективну 

науково-дослідну роботу 

33) СК33. здатність використовувати сучасні психолого-

педагогічні методи в професійній діяльності 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

Магістри з інженерії програмного забезпечення можуть 

працювати на посадах:  

інженер-програміст, прикладний програміст,  

спеціаліст з програмування у різних установах та вищих 

навчальних закладах, що здійснюють розробку і впровадження 

інформаційних систем та технологій, 

науковий співробітник, викладач. 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

-  на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; 

- на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

 

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здобувачів кваліфікації магістра з інженерії 

програмного забезпечення здійснюється у формі прилюдного 

захисту кваліфікаційної магістерської роботи. 

Кваліфікаційна робота передбачається на завершальному 

етапі здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

для встановлення відповідності набутих результатів навчання 

(компетентностей) вимогам Стандарту вищої освіти за 



відповідною спеціальністю та цією освітньої програми. 

 




