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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОМП’ЮТЕРНА 

ІНЖЕНЕРІЯ»  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва 

навчального закладу та 

структурного 

підрозділу 

Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий 

навчальний заклад "Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій" 

Структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки 

та інформаційних технологій" Приватного 

акціонерного товариства "Приватний вищий 

навчальний заклад "Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій" 

Освітньо-професійний 

ступінь та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр 

Фаховий молодший бакалавр з комп’ютерної 

інженерії 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 Комп’ютерна інженерія 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 

одиничний,  

180 кредитів ЄКТС, термін навчання   два роки та 

десять місяців на основі повної загальної середньої 

освіти (профільної середньої освіти) 

Наявність акредитації Акредитується вперше 

Цикл/рівень  НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий цикл, 

EQFLLL– 5 рівень 

Передумови  

 

Наявність повної загальної середньої освіти або 

ОКР кваліфікованого робітника. 

Мова викладання  Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://www.zieit.edu.ua/?page_id=54 

2. Мета освітньої програми 

Метою освітньо-професійної програми є формування загальних та професійних 

компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у 

сфері комп’ютерної інженерії. Підготовка здобувачів вищої освіти до 

подальшого продовження навчання. 

 

  3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 

Орієнтація освітньої Освітньо-професійна,  фундаментальна,  прикладна. 



програми Програма складається з дисциплін загальної, 

професійної та практичної підготовки. 

Акцент програми зроблений на набуття знань, умінь та 

компетенцій в галузі проектування, програмування, 

аналізу та експлуатації програмно-апаратного  

забезпечення  комп’ютерних  систем  збору,  передачі  і 

обробки    інформації,    автоматизованого    керування,    

вбудованих мікропроцесорних і мікроконтролерних 

систем та ПЛІС. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна   вища   освіта     в   галузі інформаційних   

технологій   за   спеціальністю   123  « Комп’ютерна 

інженерія».      

Базовий фокус ОП – орієнтований на виконання 

інформаційного аналізу досліджуваних об’єктів 

(поставлених задач) та проектних робіт в галузі 

інформаційних   технологій   з   використанням   

методів   та   засобів автоматизованого проектування і 

програмування компонентів комп’ютерних   систем,   

зокрема   ІС   та   мікросистем-на-кристалі 

моделювання їх роботи і синтезу на сучасній 

мікроелементній базі. 

Ключові   слова:   комп’ютерні системи та 

мережі,архітектура комп’ютерів,   проектування,   

програмування,   обробка   сигналів   і зображень,  

системи-на-кристалі,  моделювання,  автоматизація,  

синтез, ПЛІС, мікропроцесори та мікроконтролери, 

мультипроцесорні системи. 

Особливості 

програми 

Використання елементів STEM-освіти (технології, 

технічна творчість), базове вивчення  інтегральних  та  

дискретних  компонент електроніки, інтернет-

технологій,   комп’ютерних   систем   та   мереж,   

вбудованих систем,  технологій  і  засобів  

проектування,  моделювання  та  синтезу комп’ютерних 

пристроїв на ПЛІС. 

  4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 



Придатність до 

працевлаштування 

 

 

 

 

 

Випускники спеціальності 123 «Комп’ютерна 

інженерія» , згідно   з   Національним   класифікатором   

професій   ДК   003:2010, можуть працювати за 

професіями: 

213 Професіонали в галузі обчислень 

2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.2 Розробники обчислювальних систем, 

адміністратор системи, 

інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 

2132 Професіонали в галузі програмування 

2139 Професіонали в інших галузях обчислень 

(комп'ютеризації) 

31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 

3121 Фахівець з інформаційних технологій 

Подальше навчання Продовження навчання на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти, у тому числі за скороченим 

терміном навчання. 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, що проводиться у формі 

лекцій, практичних занять, семінарів, консультацій з 

викладачами, самостійного навчання за 

індивідуальними завданнями, виконання курсових 

робіт, навчальної та виробничої практики, 

використання підручників, посібників, конспектів 

лекцій, методичних рекомендацій, періодичних 

наукових видань та мережі Internet. Акцент робиться на 

особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні 

презентувати результати роботи, що сприяє 

формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя. 

Оцінювання Усні та письмові іспити, заліки, поточний, підсумковий 

контроль, захист звітів з практики, захист курсових 

робіт, державний кваліфікаційний іспит  

6. Програмні компетентності (визначені Стандартом фахової 

передвищої освіти України) 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати  складні спеціалізовані 

задачі проблеми  під  час  професійної  діяльності  в  

комп’ютерній  галузі  або навчання, що передбачає 

застосування  теорій  та методів інженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу.  

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.   



ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

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, 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.   

Спеціальні 

компетентності  

СК1. Здатність застосовувати законодавчу 

нормативно-правову  базу, а  також державні та 

міжнародні вимоги, практики метою здійснення 

професійної діяльності  в інженерії.    

СК2. Здатність використовувати сучасні методи і 

мови програмування для розроблення  

алгоритмічного та програмного забезпечення. 

СК3. Здатність   створювати   системне   та   прикладне   

програмне забезпечення комп’ютерних систем та 

мереж.  

СК4. Здатність забезпечувати захист інформації, 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з 

метою встановленої політики інформаційної безпеки. 

СК5.  Здатність   використовувати   засоби   і   системи   

автоматизації проектування  до  розроблення  

компонентів  комп’ютерних  систем  та мереж, Інтернет 

додатків, кіберфізичних систем тощо. 

СК6.Здатність проектувати, впроваджувати та 

обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного 

виду та призначення. 

СК7. 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 зокрема з метою підвищення їх 

ефективності.  

СК8. Готовність брати участь у роботах з 

впровадження комп’ютерних систем  та  мереж,  

введення  їх  до  експлуатації  на  об’єктах  різного 

призначення.  

СК9. Здатність  системно адмініструвати, 

використовувати, адаптувати та експлуатувати наявні  

інформаційні технології та системи. 

СК10. Здатність  здійснювати  організацію  робочих 

місць,  їхнє  технічне оснащення,  розміщення  

комп'ютерного  устаткування,  використання 

організаційних,  технічних,  алгоритмічних  та  інших  

методів  і  засобів захисту інформації.   

СК11.Здатність  оформляти  отримані  робочі  

результати  у  вигляді презентацій, науково-технічних 

звітів.  

СК12.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.  

СК13. Здатність   вирішувати  проблеми  у   галузі  

комп’ютерних   та інформаційних технологій, 

визначати обмеження 

СК14.Здатність проектувати системи та їхні 

компоненти з урахуванням усіх  аспектів  їх  життєвого  

циклу  та  поставленої  задачі,  включаючи створення,  

налаштування, експлуатацію,  технічне  

обслуговування  та утилізацію.  

СК15.Здатність аргументувати вибір методів 

спеціалізованих   задач,   критично   оцінювати   

отримані   результати, 

обґрунтовувати та захищати прийняті рішення. 

7. Програмні результати навчання (визначені Стандартом фахової 

передвищої освіти України) 

ПРН1 Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і 

мислення. 

ПРН2 Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства. 

ПРН3 Здатність аналізувати історичні події та процеси. 

ПРН4 Знання теорії та методології інформатики, інформаційно-

комунікаційного простору, інформації, соціальних комунікацій. 

ПРН5 Уміння проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у 

нормативних актах, щоб забезпечувати правомірність рішень. 



ПРН6 Уміння усного та письмового спілкування державною та іноземною 

мовою. 

ПРН7 Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями. 

ПРН8 Здатність проводити порівняльний і факторний аналіз, досліджувати 

взаємозв'язки економічних показників. 

ПРН9 Розуміння концептуальних засад системного управління підприємствами 

та особливості менеджменту в професійній діяльності 

ПРН10 Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі 

функціонування комп'ютерних засобів, систем та мереж. 

ПРН11 Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних 

та моделювання в комп'ютерних системах. 

ПРН12 Мати знання з новітніх технологій в галузі комп'ютерної інженерії. 

ПРН13 Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, 

економічному, соціальному і екологічному контексті. 

ПРН14 Уміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

комп'ютерних систем, мереж та їх компонентів. 

ПРН15 Уміти застосовувати знання для ідентифікації,формування і 

розв'язування технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. 

ПРН16 Уміти застосовувати знання для розв'язування задач, аналізу та синтезу 

засобів, характерних для спеціальності. 

ПРН17 Уміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування принципово нових ідей. 

ПРН18 Уміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей,призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів 

комп'ютерних систем та мереж для вирішення технічних завдань спеціальності.  

ПРН19 Уміти розробляти прикладне і системне програмне забезпечення для 

вбудованих і розподілених застосувань, мобільних систем, розраховувати, 

експлуатувати типове для спеціальності обладнання. 

ПРН20 Уміти здійснювати пошуки інформації в різних джерелах для 

розв'язання задач комп'ютерної інженерії. Уміти ефективно працювати, як 

самостійно так і у складі команди. 

ПРН21 Уміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних інтересів. 

ПРН22 Уміти виконувати експериментальні дослідження за професійною 

тематикою. 

ПРН23 Уміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення. 

ПРН24 Уміти використовувати інформаційні  технології та інші методи для 

ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

ПРН25 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж всього життя з метою 

поглиблення набутих та здобутих нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення, усвідомлювати необхідність ведення здорового способу 

життя. 

ПРН26 Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати 

поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики 

8. Ресурсне забезпечення реалізація програми 



Кадрове 

забезпечення 

До     реалізації     програми     залучаються    

педагогічні та науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, 

спеціалісти вищої категорії, викладачі-методисти та 

висококваліфіковані спеціалісти галузі. Кваліфіковані 

педагогічні та науково-педагогічні працівники, які 

забезпечують реалізацію освітньо-професійної 

програми, відповідають профілю і напряму дисциплін, 

що викладаються, мають необхідний стаж 

педагогічної роботи та досвід практичної роботи та 

один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

 Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний корпус; гуртожиток; тематичні кабінети; 

спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні класи; пункти 

харчування; точки бездротового доступу до мережі 

Інтернет; мультимедійне обладнання; спортивний зал, 

спортивний майданчик. Усі приміщення відповідають 

будівельним та санітарним нормам. Використовуються 

сучасні комп’ютерні засоби та програмне забезпечення. 

 Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Належне забезпечення навчального процесу 

здійснюється наступними інструментами: наукова 

бібліотека, читальна зала; електронна бібліотека; 

електронний каталог бібліотеки Медіа-центр; 

офіційний сайт ЗІЕІТ: https://www.zieit.edu.ua/; точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; 

необмежений доступ до мережі Інтернет; віртуальне 

навчальне середовище Moodle; корпоративна пошта; 

повний комплекс навчально-методичного забезпечення 

курсів, що викладаються,  практик (за видами). 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

 

 

Національна кредитна мобільність студентів, науково-

педагогічних працівників коледжу, у т.ч. навчання, 

стажування, проходження навчальної і виробничої 

практики, проведення наукових досліджень, 

викладання та підвищення кваліфікації організовується 

на підставі партнерських угод про співробітництво 

коледжу з ЗВО України відповідно до Положення про 

академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

___ 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не 

проводиться 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, практики, 
кваліфікаційні роботи) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 
контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 01 Історія України та української культури 4 Екзамен 

ОК 02 Правознавство 3 Залік 

ОК 03 Українська мова ( за професійним 

спрямуванням) 3 

Залік 

ОК 04 Вища математика 10 Екзамен 

ОК 05 Екологія 3 Екзамен 

ОК 06 Безпека життєдіяльності  та основи охорони 

праці 3 

Залік 

ОК 07 Іноземна мова (за проф. спрямуванням) 10 Екзамен 

ОК 08 Економічна теорія (Політична економія) 3 Екзамен 

ОК 09 Теорія ймовірності та математична 

статистика 3 

Залік 

ОК 10 Філософія 3 Залік 

Всього за циклом загальної підготовки 45  

Цикл професійної підготовки 

ОК 11 Основи програмування 8 Екзамен 

ОК 12 Фізика 5 Екзамен 

ОК 13 Дискретна математика 4 Залік 

ОК 14 Теорія електричних та магнітних кіл 3 Екзамен 

ОК 15 Комп`ютерна  арифметика і  логіка 3 Екзамен 

ОК 16 Бази даних 5 Екзамен 

ОК 17 Архітектура комп'ютерів 5 Екзамен 

ОК 18 Комп'ютерна схемотехніка 5 Екзамен 

ОК 19 Програмування мікроконтролерів 5 Екзамен 

ОК 20 Курсова робота з дисципліни "Програмування 

мікроконтролерів" 1 

Захист 

 

ОК 21 Комп'ютерна електроніка 4 Залік 

ОК 22 Операційні системи 4 Екзамен 

ОК 23 Основи програмної інженерії 4 Екзамен 

ОК 24 Комп'ютерні мережі 4 Екзамен 

ОК 25 Мікропроцесорна техніка та інформаційні 

технології 4 

Залік 

 Всього за циклом  професійної підготовки  64  

Цикл практичної підготовки 

ОК 26 Навчальна практика "Вступ до фаху" 2 Залік 

ОК 27 Навчально-професійна  практика 1,5 Залік 

ОК 28 Виробнича практика 6 Залік 

ОК 29 Передвипускна практика 6 Залік 

Всього за циклом практичної підготовки 15,5  



ОК 30 Дипломування та захист випускної роботи 10,5 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 135  

Вибіркові компоненти ОПП 

Дисципліни вільного вибору навчального закладу 

ВК 01  Соціально-психологічний розвиток 

особистості 3 

Залік 

ВК 02 Комп'ютерна графіка  4 Залік 

ВК 03 Алгоритми та структури даних 4 Залік 

ВК 04 Розробка програм за допомогою скриптів 4 Залік 

ВК 05 Адміністрування ОС Linux 6 Залік 

ВК 06 Теорія інформації та кодування 5 Екзамен 

Дисципліни вільного вибору студентів 

ВК 07 Економіка  програмного забезпечення 3 Залік 

ВК 08 WEB-програмування 4 Залік 

ВК 09 Основи сучасної комп'ютерної і векторної 3D 

графіки 4 

Залік 

ВК 10 Інженерна  графіка  4 Залік 

ВК 11 Програмування на мові JAVA 4 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 45  

Загальний обсяг освітньої програми 180  

 

2.2. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти  

Атестація випускників освітньої програми 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

проводиться у формі публічного захисту випускної 

роботи та завершується видачою документу 

(диплому) про присудження йому ступеня фахового 

молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації: 

фахового молодшого бакалавра з інженерії 

програмного забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Історія України та 

української культури 

Українська мова ( 

за професійним 
спрямуванням) 

Іноземна мова (за 

проф. 
спрямуванням) 

Іноземна мова (за 

проф. спрямуванням) 

Іноземна мова (за 

проф. 
спрямуванням) 

Іноземна мова (за  

проф. спрямуванням) 

Правознавство 
Вища математика 

Філософія Бази даних Комп'ютерні мережі Мікропроцесорна техніка  

та інформаційні технології 

Вища математика 

Іноземна мова (за 
проф. 

спрямуванням) 

Теорія 
електричних та 

магнітних кіл 

Програмування 

мікроконтролерів 

ВК 08 
WEB-

програмування 

ВК 11 

Програмування на мові JAVA 

Екологія 

Основи 

програмування 

Комп`ютерна  

арифметика і  
логіка 

Курсова робота з 
дисципліни 

"Програмування 

мікроконтролерів" 

ВК 04 

Розробка програм за 
допомогою скриптів 

ВК 06 

Теорія інформації та кодування 

Безпека 

життєдіяльності  та 

основи охорони 
праці 

Фізика Бази даних 
Комп'ютерна 
електроніка 

ВК 09 
Основи сучасної 

комп'ютерної і 

векторної 3D 
графіки 

Економічна теорія 

(Політична 

економія) 

Дискретна 
математика 

Архітектура 
комп'ютерів 

Операційні системи 

ВК 05 

Адміністрування ОС 

Linux 

Теорія ймовірності 

та математична 

статистика 

Навчальна 

практика "Вступ 

до фаху"* 

Комп'ютерна 
схемотехніка 

Основи програмної 
інженерії 

Комп'ютерна 
графіка 

Основи 
програмування 

ВК 01 
Соціально-

психологічний 

розвиток 
особистості 

Навчально-
професійна  

практика 

ВК 07 
Економіка  

програмного 

забезпечення 

ВК 10 
Інженерна 

графіка 

 
ВК 02 

Комп’ютерна  

графіка 

ВК 03 

Алгоритми та 

структури даних 

  



 
 

3. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

Принципи та 

процедури 

забезпечення 

якості фахової 

передвищої освіти 

Принципи:  

- відкритість (публічність); 

- академічна доброчесність і свобода; 

- запобігання нетолерантності будь-якого типу або 

дискримінації щодо студентів і працівників 

 Процедури: 

 розроблення і затвердження освітньо-професійних 

програм, які повинні відповідати освітньо-професійному 

ступеню «Фаховий молодший бакалавр»  (збір, аналіз і 

використання інформації для ефективного управління 

програмами та іншою діяльністю); 

 студентоцентроване навчання, викладання та 

оцінювання; 

 зарахування, досягнення, визнання та атестація 

здобувачів фахової передвищої освіти (використання 

процедур об’єктивного оцінювання знань студентів через 

моніторинг результатів навчання та сформованих 

компетентностей шляхом упровадження різних форм 

контролю); 

 забезпечення якості педагогічних та науково-

педагогічних кадрів  (чесні і прозорі процеси щодо 

прийняття на роботу і розвитку НПК, заохочення їхньої 

наукової діяльності  та інновацій у методах викладання); 

 навчальні ресурси та підтримка здобувачів фахової 

передвищої освіти (відповідне і належне фінансування 

навчальної та викладацької діяльності). 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд 

освітньо-

професійних 

програм 

Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітньо-

професійних програм, їх актуалізація. Перегляд освітньо-

професійних програм здійснюється раз на 5 років. Але з 

метою удосконалення або модернізації проектна група 

може вносити необхідні зміни чи доповнення протягом 

цього терміну. Залучення здобувачів фахової передвищої 

освіти, випускників та роботодавців до процесу 

періодичного перегляду ОПП та інших процедур 

забезпечення її якості. 

Забезпечення циклічного зовнішнього оцінювання якості 

освітньо-професійних програм 

Оцінювання 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Внутрішня система оцінювання здобувачів освіти 

відповідно до положень: «Про організацію освітнього 

процесу в Запорізькому інституті економіки та 

інформаційних технологій»,   «Про організацію та 

методичне забезпечення навчального процесу за 

кредитно-модульною системою у Запорізькому інституті 



економіки та інформаційних технологій», Правил  

проведення  контрольних заходів: 

 - наявність чітких, зрозумілих, валідних і заздалегідь 

оприлюднених вимог щодо поточного, періодичного та  

підсумкового контролю (семестрового контролю, 

атестації);  

- відповідність форм атестації стандарту фахової перед 

вищої освіти; дотримання процедурних аспектів 

проведення контрольних заходів;  

- забезпечення об’єктивності екзаменаторів, наявність 

процедур оскарження результатів контрольних заходів та 

їх повторного проходження;  

- наявність дієвої системи забезпечення академічної 

доброчесності, у тому числі через здійснення моніторингу 

дотримання академічної доброчесності, проведення 

заходів із популяризації академічної доброчесності серед 

учасників освітнього процесу. 

Підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових 

працівників 

Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій забезпечує підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників не рідше 

одного разу на п’ять років із збереженням заробітної 

плати відповідно до ст. 60 Закону України «Про вищу 

освіту», ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти (Постанова КМУ від 30.12.2015 

р., №1187) та Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних та науково-педагогічних 

працівників  Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій. Система підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників будується на наступних принципах: 

• обов’язковості та періодичності проходження 

стажування і підвищення кваліфікації; 

• прозорості процедур організації стажування та 

підвищення кваліфікації; 

• моніторингу відповідності змісту програм 

підвищення кваліфікації задачам професійної діяльності; 

обов’язковості впровадження результатів підвищення 

кваліфікації в наукову та педагогічну діяльність; 

• оприлюднення отриманих результатів стажування 

та підвищення кваліфікації. 

Наявність 

необхідних 

ресурсів для 

організації 

освітнього 

процесу 

Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій забезпечує освітній процес необхідними та 

доступними для здобувачів освіти ресурсами (кадровими, 

методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та 

здійснюють відповідну підтримку студентів. 

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів 

і забезпеченні підтримки здобувачів освіти враховуються 



потреби різноманітного студентського контингенту 

(такого як студенти: з досвідом, заочної форми навчання, 

що працюють, студентів з особливими потребами). 

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі 

необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а студенти поінформовані про їх 

наявність та можуть їх використовувати у навчанні. 

Наявність 

інформаційних 

систем для 

ефективного 

управління 

освітнім 

процесом 

Забезпечення інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом, публічності та прозорості 

інформації: наявність, доступність і практика 

застосування внутрішніх нормативно-правових актів, які 

регламентують права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу, оприлюднення на веб-сайті Інституту 

інформації про ОП та іншої інформації, яка підлягає 

оприлюдненню згідно законодавства.  

Забезпечення доступу здобувачів освіти до Інтернет-

ресурсу та використання пакетів спеціалізованих 

прикладних ліцензованих програм, обладнання аудиторій 

сучасними засобами навчання. 

Публічність 

інформації про 

освітньо-

професійні 

програми 

Наявність інформації про освітньо-професійні програми, 

кваліфікації у відкритому доступі на сайті інституту 

(сторінка коледжу), постійне оновлення інформації, 

відповідальність за її якість та достовірність. 



 

3. МАТРИЦІ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОПП 

3.1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» 
 

К 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ОК-17 ОК-18 ОК-19 ОК-20 ОК-21 ОК-
22 

ОК-23 ОК-
24 

ОК-
25 

ОК-
26 

ОК
-27 

О
К-

28 

ОК-
29 

ОК-
30 

ІК 
+ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК1    +  +   + + +    +               + 

ЗК2                 + + +  +   +       

ЗК3                    +      + + + + + 

ЗК4 +  +       +                    + 

ЗК5       + +                       

ЗК6 +  +   + + +  +          +      + + + +  

ЗК7      +     +   + + + + + +  + +  + +     + 

ЗК8 + +   + +   + + +     +  + +    + +  + + + +  

ЗК9 + +                             

ЗК1

0 
    + +    +                     

СК1  +      +               +       + 

СК 2           +    +       +    + + + + + 
СК 3           +    +    +  +   +       

СК 4                +      +  + +      

СК 5           +    +        + + +      

СК6                        + +      

СК7            + +  +         + +      

СК8               +   + + + +   + +      

СК9                +      +   +      

СК1

0 
     +                 +  +      

СК1

1 
                    +     + + + + + 

СК1

2 
        +    +  +  + +   +    +      

СК1

3 
                      +  +      

СК1

4 
          +            +  +      

СК1

5 
                         + + + + + 

 

 

 

 



4. МАТРИЦІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ КОМПОНЕНТАМИ ОПП  

4.1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання компонентам освітньо-професійної програми «Комп’ютерна 

інженерія» 
 

 

К 
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» 

ОК-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

ОК-
4 

ОК-
5 

ОК-
6 

ОК-
7 

ОК-
8 

ОК-
9 

ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 

ОК-
17 

ОК-
18 

ОК-
19 

ОК-
20 

ОК-
21 

ОК-
22 

ОК-
23 

ОК-
24 

ОК-
25 

ОК-
26 

ОК-
27 

ОК-
28 

ОК-
29 

ОК-
30 

ПР01 + + +  +     +    +                 

ПР02 +  +       +                     

ПР03 +                              

ПР04        +  +                +     

ПР05  +                             

ПР06  + +    + +  +          +      + + + + + 
ПР07        +                       

ПР08    +    + +    +                  

ПР09        +                +       

ПР10    +     +    + + +         +  + + + + + 
ПР11         +           +   +   + + + + + 
ПР12                      + +  +      

ПР13     +   +                       

ПР14                + + + +   +  +  + + + + + 
ПР15            + +        +          

ПР16    +     +    +  +  + +            + 

ПР17               +    +        + + + + 

ПР18      +           + + + + +  + + +     + 

ПР19           +     + +  +   +         

ПР20                          + + + + + 
ПР21  +      +                  + + + + + 
ПР22         +           +       + + + + 
ПР23                    +      + + + + + 
ПР24   +    + +  +                     

ПР25                          + + + + + 
ПР26     + +                    + + + + + 
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