Загальні положення:
Код та
найменування
спеціальності
Рівень вищої
освіти
Перелік
спеціалізацій та
освітніх програм
Загальний
обсяг у
кредитах ЄКТС
та строк
навчання

Професійні
стандарти

123 Комп’ютерна інженерія
Перший (бакалаврський) рівень
Комп’ютерна інженерія
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240
кредитів ЄКТС,
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої
освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120
кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої
програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого
спеціаліста).
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, визначених цим
Стандартом вищої освіти.
- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна
інженерія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від
19.11.2018 р. № 1262
Перелік основних компетентностей

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
компетентність практичні проблеми під час професійної діяльності в
комп’ютерній галузі або навчання, що передбачає
(ІК)
застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
Загальні
компетентності ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
(ЗК)
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК8. Здатність працювати в команді.
ЗК9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як
члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні,

Спеціальні
(фахові)
компетентності
(ФК)

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 розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ФК1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативноправову базу, а також державні та міжнародні вимоги,
практики і стандарти з метою здійснення професійної
діяльності в галузі комп’ютерної інженерії.
ФК2. Здатність використовувати сучасні методи і мови
програмування для розроблення алгоритмічного та
програмного забезпечення.
ФК3. Здатність створювати системне та прикладне
програмне
забезпечення комп’ютерних систем та мереж.
ФК4. Здатність забезпечувати захист інформації, що
обробляється в комп’ютерних та кіберфізичних системах
та мережах з метою реалізації встановленої політики
інформаційної безпеки.
ФК5. Здатність використовувати засоби і системи
автоматизації проектування до розроблення компонентів
комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків,
кіберфізичних систем тощо.
ФК6.
Здатність
проектувати,
впроваджувати
та
обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду
та призначення.
ФК7. 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.
ФК8. Готовність брати участь у роботах з впровадження
комп’ютерних систем та мереж, введення їх до експлуатації
на об’єктах різного призначення.
ФК9. Здатність системно адмініструвати, використовувати,
адаптувати
та
експлуатувати
наявні
інформаційні
технології та системи.
ФК10. Здатність здійснювати організацію робочих місць,
їхнє технічне оснащення, розміщення комп'ютерного
устаткування, використання організаційних, технічних,
алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації.
ФК11. Здатність оформляти отримані робочі результати у
вигляді презентацій, науково-технічних звітів.

Орієнтовний
перелік
професійних
кваліфікацій,
які планується
надавати

Вимоги до
рівня осіб, які
можуть
розпочати
навчання

ФК12. 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.
ФК13. Здатність
вирішувати
проблеми
у
галузі
комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати
обмеження цих технологій.
ФК14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти
з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та
поставленої задачі, включаючи створення, налаштування,
експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію.
ФК15. Здатність
аргументувати
вибір
методів
розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати
отримані результати, обґрунтовувати та захищати прийняті
рішення.
Бакалаври зі спеціалізації «Комп’ютерна інженерій» можуть
працювати на таких посадах:
− Адміністратор баз даних;
− Адміністратор системи;
− Інженер з комп'ютерних систем;
− Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;
− Конструктор комп'ютерних систем;
− Програміст системний;
− Інженер із застосування комп'ютерів;
− Інженер-лаборант;
− Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення;
− Технік із системного адміністрування
− Фахівець з інформаційних технологій;
− Фахівець з розроблення комп'ютерних програм.
− Технік-програміст;
− Технік із конфігуруванн комп'ютерних систем;
− Технік із структурованої кабельної системи;
− Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального)
центру;
− Фахівець інфокомунікацій;
− Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
тощо.
- на базі повної загальної середньої освіти;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
на базі освітньо-професійного ступеня –
фаховий
молодший бакалавр

Порядок
оцінювання
результатів
навчання

Атестація здійснюється у формі публічного захисту
(демонстрації) кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота повинна містити результати
виконання аналітичних та теоретичних, системо-технічних
або експериментальних досліджень одного з актуальних
завдань спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» в рамках
об'єктів професійної діяльності бакалаврів, а також
результати проектування, моделювання, імплементації та
тестування заданих у завданні до виконання роботи
комп’ютерних засобів та демонструвати досягнення
результатів навчання, визначених цим стандартом і
освітньою програмою, здатність автора логічно, на
підставі сучасних наукових методів викладати свої погляди за
темою роботи,
обґрунтовувати
вибір
технічного
і
програмного забезпечення, робити обґрунтовані висновки і
формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо
отриманих результатів.

