


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

123  Комп’ютерна інженерія 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

Комп’ютерна інженерія 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра

 економіки 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   складні   спеціалізовані   задачі   

та практичні   проблеми   під   час   професійної   та   

наукової діяльності в галузі комп’ютерних систем та мереж 

або у процесі   навчання,   що   передбачає   застосування   

теорій   та методів моделювання та проектування 

комп’ютерних систем і мереж.. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1) ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

2) ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

3) ЗК3. Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати 

людей, працювати у команді. 

4) ЗК4. Здатність вести професійну комунікацію. 

5) ЗК5. Здатність до інноваційної діяльності. 

6) ЗК6. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

7) ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

8) ЗК8. Здатність проводити  дослідження та презентувати 

результати. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

1) ФК1. Оволодіння науковими поняттями, теоріями і 

методами, необхідними для розуміння принципів роботи, 

проектування та моделювання комп’ютерних систем та 

мереж.  

2) ФК2. Здатність організовувати наукову роботу, 

аргументувати вибір методів розв’язання   спеціалізованих   

задач,   критично   оцінювати отримані результати та 

захищати прийняті рішення.  

3) ФК3.Здатність до застосування сучасних технологій та 

САПР проектування   і   моделювання   комп’ютерних   



систем   та мереж. 

4) ФК3. Здатність   використовувати   та   впроваджувати   

нові технології,   брати   участь   в   модернізації   

обладнання пристроїв,   систем   та   комплексів,   зокрема   

з   метою підвищення їх продуктивності та стійкості. 

5) ФК4. Здатність розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на 

формування технічних рішень. 

6) ФК5. Здатність   використовувати   знання   й   уміння   для 

розрахунку,  дослідження,   вибору,  впровадження,   

ремонту, проектування   та   моделювання   комп’ютерних   

систем   і мереж.   Здатність   застосовувати   теоретичні   

знання принципів побудови і функціонування 

комп’ютерних систем та їх компонентів і практичні 

навички впровадження нових технологій   для   підвищення   

ефективності   роботи обладнання, пристроїв та комплексів 

цифрових систем. 

7) ФК6. Спроможність   ідентифікувати,   класифікувати   та 

описувати роботу систем і складових шляхом використання 

аналітичних методів і методів моделювання. 

8) ФК7. Здатність проектувати комп’ютерні системи і мережі 

та їх елементи з врахуванням усіх аспектів поставленої 

задачі, включаючи   створення,   налагодження,   

експлуатацію, технічне обслуговування, дослідження та 

утилізацію. 

9) ФК8. Володіння базовими категоріями та новітніми 

теоріями, концепціями, технологіями та методами, 

необхідними для виконання   професійних   функцій   у   

сфері   управління   IT-діяльністю. 

10) ФК9. Здатність   застосувати   сучасні   методи   і   

алгоритми штучного інтелекту для розв’язання практичних 

задач при побудові   інформаційних   технологій,   

практичні   навички володіння сучасними програмними 

засобами. 

11) ФК10. Здатність   застосувати   теоретичні,   методологічні, 

технічні,   технологічні   та   організаційні   основи   

створення систем захисту інформації, яка зберігається, 

оброблюється і передається в інформаційних та 

комп’ютерних системах. 

12) ФК11. Здатність   застосовувати   алгоритми   при   

проектуванні комп’ютерних   систем   технічного   зору,  

здобуття   навичок і володіння сучасними програмними 

засобами і бібліотеками для програмної реалізації систем 

комп’ютерного зору. 

13) ФК12. Спроможність інтегрувати знання і розуміння 

дисциплін інших інженерних галузей. 



Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

Магістри зі спеціалізації «Комп’ютерна інженерія» здатні 

виконувати професійну роботу за ДК  003:2010  за  

кваліфікаційними  угрупуваннями: 2131 професіонали в галузі 

обчислювальних систем, 2139  професіонали  в  інших  галузях  

обчислень (комп’ютеризації), а саме: розробники 

обчислювальних систем, адміністратор доступу, адміністратор 

доступу (груповий), адміністратор системи, аналітик з 

комп’ютерних  комунікацій,  аналітик  комп’ютерних систем, 

аналітик операційного та прикладного програмного 

забезпечення, інженер з комп’ютерних систем, інженер-

дослідник з комп’ютеризованих систем та  автоматики,  

конструктор  комп’ютерних  систем, наукові співробітники 

(обчислювальні системи), молодший науковий співробітник 

(обчислювальні системи), науковий співробітник 

(обчислювальні системи), науковий співробітник-консультант 

(обчислювальні системи), інженер із застосування комп’ютері, 

викладач. 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

Наявність  ступеня  бакалавра  або  освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста  

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація  здобувачів   вищої   освіти   за   ОПП 

«Комп’ютерна   інженерія»   зі   спеціальності   123 

«Комп’ютерна   інженерія»   здійснюється   у   формі 

публічного   захисту   кваліфікаційної   (магістерської) 

роботи. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Кваліфікаційна (магістерська) робота є самостійним 

дослідженням студента і обов’язково перевіряється на плагіат. 

 

 




