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IIЕPЕДMoBA

PозpoбЛeнo poбонolo гpyПoto:

Гoлoвa poбouoi гpyпи
Кoвa-шь oлексaн.цp BaсиJIЬoBиЧ, кaIIДиДaT теxнiчниx нayк, .цoцеIIT,

зaвiдyв au кaфеДpИ Aвтoмaтизaцii гIporкTyBaII}Iя еI{rpГеTиЧIIиx пpoцесiв

i систем
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1. ПPoФIЛЬ oсBITнЬoI IIPOгPAMи

зi  спецiaльностi 121 Iннсeнepiя ПpoгрaMнoгo забезшеЧeння

1 -: Зaгaлiнa.iнфоpйaцiя
Пoвнa ЗBo тa
iнститyтy/фaкyлЬTеTy

Haцioнaльний технiчний yнiвеpситет Укpafни o.Киiвський

пoлiтеxнiчний iнститyт iменi lгopя СiкоpськoГo))
TеплoенrpГеTиЧний фaкУЛЬTrT

Cтyпiнь виЩоТ oсвiти
Ta нaзBa квaлiфiкaшiТ
МoBo}o opигiнaлу

Стyпiнь * мaгiстp
Itвaлiфiкaцiя _ мaгiстp з iнженеpiТ ПpoГpaМнoГo зaбезпечrннЯ

Piвень з НPК HPКУкpaТни_8p iвень
oфiuiйнa нaзBa
oсвiтньoТ пpoгpaми

[нженеpiя пpoгpaМнoГo зaбезпеченнЯ poзпoлiЛениХ сисTеМ

Tип ДиIIЛoМy тa oбсяt
oсвiтньоТ пpoгpaми
НaявнiоTЬ aкprДиTaцirMiнiстеpсTBo oсвiти i нayки УкpaТни

СеpтифiкaT Пpo aкреДиTaцiтo FIД.IV N9 1 157819
Нaцiонaльний технiчний yнiвеpситет УкpaТни o.КиТвський

полiтеxttiчний iнстит1,т' ' вiдПoвiднo до pirшення AкpедитaцiйнoТ кoмiсiТ
вiд 27 .06.2013 ПpoToкoЛ N! 1 05 (нaкaз МoH УкpaТни вiд 01 .07.2013
Ng2494л) з HaПpяМy (спеuiaльнoстi) 050l IнфopмaTикa Ta
oбчислroвaлЬЕIa технiкa 8.050l030l ПpoгpaМне зaбезпечен}Iя сисTеM
Bизнaнo aкpеДиToBaниМ зa IV (нетвеpтим) piвнем.
Tеpмiн дiТ сеpтифiкaтa Дo 0 |.07 ,2023

ПеpеДyмови HaявнiсTЬ сTyПеня бaкaлaвpa
Мoвa(и) BикЛaДaнHЯ У кpaТrr с ькa/ aнгл l Й с ькa
Теpмiн дiТ oсвiтньoТ
ПpoГpaМи !o нaстyпнoT aкpелитaшiТ

Iнтеpнет.aДprсa
пoстiйнoгo
pозмiщення oсвiтньoi
IIpoГрaN4и

tеf.kpi.ua
apеp s. kpi. ualstudеnts/opp*onp

. 2.l..ц.'.a. о.свiтнiот .пpоip;йй
Пiдгoтoвкa фaxiвЦя, ЗДaT}IoГo виpirпyBaTИ склaДнi зaдaчi i пpоблеМи B гaлyзi iнфopмaцiйних
TехнoЛoгiй тa здiйснroBaTи iннoвaцiйнy пpофесi ЙнУ дiяльнiсть
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дiфПpедметнa oблaсть
(гaлyзь ЗFIa}IЬ'
спецiaльнiсть)

ГaлyзьЗнa} IЬ . ' 2 Iн  l
Спецiaльнiсть - 121.tn,..n.|iя rrpoгpalиHoГo зaбезпечеI_IHЯBuбipкoвi блoкu:

Блoк l . ПpoгpaМне зaбезпе..IеHtIя poзпoдiле[Iих сисTеМ тa Wеb..гехнoлot.iй

Блок 2 - ПpoгрaМIrе зaбезпе.{lНrlя кiбеp.еl lеpГеТИЧI{иХ сИсTrМ()б,скm,' Пpol{еси, МlToДи, iнстp1,'.n,*,,.i .u.n 6и тaprсypси pозpобки,моДифiкaЦiТ' aнaлiзy, зaбезпече}Iня якoстi' unpo"uдке[IнЯ' iсyПpoBoД)кеннЯ ПрoГрaМI{oГo зaбезпече}IнЯ.
IJiль |1авчанн'ЩоДop*poоl,']Жх.*g'нifJffi";;НЖ'#":,H,:":ЖHff
IIpoГpaМнI,rХ Зa.oбiв, знaх,IIИTИ paЦioнaлn,,i nn.'o Ду1 Ta.u.nо, tk pозв,язк1,'виpiшrрaти нaйбiльlш сtслa,xнi ; HИx, зaбезпе.ry,aTи cтaлиЙ poЗBиТoк t.Гltoмпaнiй ЩoДo яtсoстi пpot(есiв .u р*,y,ьтaтiв poзpобrси ПpoГpaМнoГoзaбезпечеtII{Я.  

.  

oTеopеmuчнuй з.uiсm npеd,llеmltoi. об.цасnti', бaзoвi МaТеN4aТl"tvнi' iтrфoлoгi.lнi'лiнгвiсти.гнi' екoномiчнi кoнЦепTyaJIЬrIi пoлo>кенFIЯ IцoДo Doзnо6ки= iс}тIpoBoД)I(енI{я П р o Гp aN,{ ЕI o Гo зaбез пе.,. ",,,l,, Тffi #"x: " H;,:xx],;BиМoГ' Мo/]еЛ}оBaннЯ" ПpoеКTyвaHHЯ. I(oFIсlpytoBa}IНя. с}.ГIpoBoдрItеHHЯ Тaзaбез пе чеI-IнЯ якoстi npoфu*нoГo зaбезпечеLI tlЯ.IнcnlpуuеrtrnL| lnа oбла.)riаrtrш., ПрoГpaМIro-aПapaтнi iнс.гp)a4е}IТzulьгti зaсoбинaкoПиЧеI'ня' Мo.цrЛIоB arlНЯo ДoкyN'еЕrTyBaHI{Я Ta упpaвлiнrrя BиМoГaМИ.кoмпiляцii, нzuIaГoД)Itення I(oДl] aнaлriiy rrpoГpaМнoГo Кo,ДУ, пi.цтpимкиПpoцесy TrсТ}ъaнI{я,. Bеpифiкaшii,u o*Ьuuiт npo.puйo.o зaбезпеЧеtl}ш,Ц9цglщ no'yninaцiТ.opiснтaцiя oсы''*i
oсвiтньo.пpoфесiйнa

l*;жHl'^":::::T,: ПpoIpaМнoгo зaбезпечеIIHЯ рoзгloдtilЛеL IИХ

PеaлiзyсTЬся BИКЛa/JaHHЯ

oснoвний фoкyс
освiтньoi пpогpaми
тa спеЦiaлiзaцii

oсoбливoстi

4 , IlpйдnтнiiТГБй скнl lкiв до пl,uц*Ёй BaчцдJ3 пqдa"lЬШroгo nuuйn''Пp,дu'нiсть дo
ПpaЦеBЛaLшTyBaHнЯ

2|З2.l Нayковий спi вpoбiтни; ;;;;;;;#("'ЬГрaМyBarrня)2 | З2,2 Iнженеp.пpo.Гpaмi ст
?:1?? Пpoгpaмiст 1oaзa лaних)
?I?? 2 Пpогрaмiст пpик nii,,"n
? \З 2,2 Пp oгpaмi., .,.,.мiииПoДa-пьtпе 

"iйunn" Мoхспивi сть фо/]oB )кеIJ ня
BиrЦoi oсвiти.

BиклaДaHHЯ Ta
нaBЧaннЯ

;;;.;l#?"""
;;;:"-..oBa 

сисТемa оЦi*,,ouu,,n,,, 1,. iйo ,,исьмoвi екЗaМсIIи" l .есl-yBaII}lЯ

oЦiнlовaння
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Зaгaльнi кoмшеTеtlTtloстi (ЗК)

ЗК1 ЗдaтнiстЬ Дo aбстpaкTнoГo MисЛення, aнaлiзу Ta синTеЗy.

ЗК2 Здaтнiсть спiлкyBaTися iноземнorо МoBoro як усHo' тaк i ПиcЬIvIoBo.

ЗК3 ЗдaтнiстЬ ПpoBе.цrннЯ TеoprTиЧ}II,rx Ta гIpикjIaДIIиx дoслiДх{енЬ нa вiдпoвiднoмy piвнi

ЗК4

Зк  5 Здaтнiсть спiлкyиaШIcЯ З ПpеДcTaBHикaМи iнtпих пpoфесiйних ГpyП piзнoгo piвня (з
ексIIеpTaМи З iншrиx гaлyзей знaнь/виДiв екoнoмiчнoТ Дiяльнoстi).

ЗК 6 ЗдaтнiстЬ УДocкoНaЛ}oвaTи свoТ I.IaBиЧкИ Нa oснoвi aнa"гriзу ПoПеpеДнЬoГo лoсвiлy.
Фaховi t{oMtIеTеHТ}loсТi спеlt iaльностi  (Фк)

ФК1 Здaтнiсть aнaлiзyBaТи ПpеДМеTнi oб-шaстi, фоpмyBaTи, aнaлiзувaTИ Тa МoДеЛЮBaТи
BиМoГи,цo ПpoГpaМнoГo зaбезпечеtIHя.

Фк2 ЗДaтнiсть iлентифiкyвaти, клaсифiкyBaTи Ta oПисyBaTи ПрoекTtIi зaвДallняo

знaХoДити paцioнarrьнi МrTo.ци й пiдxoдИ Дo Тx poзв'яЗaннЯ.

ФК3
ЗДaтнiоть ПpoеКТyBaТи ПpoГpaMHе зaбезпечеHFlЯ'
I\4o.цеЛroвaннЯ йoгo aрхiтектypИ, повеДiнкИ Ta пpoцесiв

BкЛroЧaloЧи ПpoBеДеннЯ

функшioHyBaHHя oкрrМиХ

ПlДсисТеM l  МotуЛlB.
r

ФК4 ЗдaтнiстЬ poзBиBaTи i pеaлiзoByвaTи нoвi кoнкypенToсПpoмoжнi iдеТ в iнженерiТ
ПpoГpaМнoГo зaбезпечrння.

Фк5 ЗДaтнiсть oцiнroвaти стyпiнь oбгpyнтoBaнoсTi зaстoсyBaIIня спеuифiкaцiй,
сTaнДapтiв, пpaвил i рекoМrндaцiй в пpoфеоiйнiй гaлyзi тa ,ЦoTPиМyBaTися Тx шpи
pеaлiзaцiТ пpoцесiв rкиттсBoГo цикЛУ ПpoгpaMнoГo зaбезпечrння.

ФК6

ФК7 ЗдaтнiстЬ cиcTеМaTизyBaTи пpoфесiйнi знaHнЯ tЦoДo сТBopенHя i сyпpoвoДжrнHЯ
I]poГpaмнoГo зaбезпечrння.

ФК8 ЗдaтнiстЬ poзpoбляти i кoopлинyBaTи Пpoцеси, фaзи тa iтеpaцiТ життсBoГo циI(Лy
ПpoГpal\4t{их сис.TеМ Ha oснoвi зaсTocyBaння вiдповiдних моДелей, метoДiв Ta
TеХнoЛoгiй poзpoбки l]poГpaМнoГo зaбезпечrнHя.

ФК9 Здaтнiсть зaбезпечyBaТи ДoTpиМaння BиМoГ ЩoДo якoстi ПpoГpaМHoГo
зaбезпечеHHЯ.

Фaхoвi к0MtlеTентнoстi вибipковиx блoкiв (ФКBБ)

ФКBБ 10 ЗдaтнiстЬ ПpoекTyBaTи Ta кoнсTpy}oBaTи BиcoкoПрoДyкTивнi poзпoдiленi сисTеМи

ФКBБ l 1 3дaтнiсть poзpoб IтЯTИ llpoГpaМнi зaсoби ш]TУЧнoгo iн'геЛекTу

ФКBБ 12
сисTеМи yПpaBJIl}I}Iя

фyнкшioнaЛЬних BиМoГ,
ЗДaтнiсть ПporкTyBaTИ Ta кoнсTpy}oBaТи
сЛIa0кocTpyкTypoBaниМи ДaниМи B yМoBax неBизнaЧенocTl
ПpoBoДиTи Мo.цеЛIoBaнI{Я rнеpГеTиЧtlиХ сиcTеМ

ФКBБ 1з ЗдaтнiстЬ ПpoекTyBaTи iнфopмaцiйнi сиcTеМи poзttoltiленоТ сTpyкTypи

ФКBБ 14 Здaтнiоть зaбезпечyBaTи. ЗaХисT iнфopмaшii Ha всiх еTaПaХ )киTTсBoГo цИкЛy
poзпoлiлениХ ПpoГpaМ}{их сис'геМ

ФКBБ 15

Здaтнiсть виpirшyвaти пpoблеми пpoгpaмнoТ iнженеpii poзпoлiлrниx Тa WЕB-
сисTеМ, Щo oбyмoвл}olоTЬ aбo пoтpебyloTЬ BикopиcTaF{Hя нoвiтнix технoлoгiй,
сTBoploBaTи IIpoГpaМ[Iе зaбезпечеНня iнфpaстpyкTуpи iнтелектyaЛЬниx кiбеp.
е[IеpГеTиЧниx сиcTеМ

, , 7, i. fIЁ o гb;йfi i.:.l6.---- ililfi .ilанtilЁilfi
ЗНAI_{HЯ

ЗН1
Метoдiв aнaлiзy Ta МoДеЛЮBaннЯ
потpеб, фоpмyвaнI]я BиМoГ i збopу
зaбезпеченнЯ.

ПpикЛaДнoТ oблaстi"
виxiДниx Дarrих ДЛЯ

BиЯBЛегIHЯ iнфopмaцiЙниx
ПpoекТyBaН FIя ПpoГрaM НoГo

ЗL{ 2 Бaзoвиx кoнцегIцiй i метoдoлoгiй МoДеЛ}oBaння iнфopмaцiйних пpoцесiв.



ЗН3
Методiв i мoДелей poзpoбки, BПpoвaДжlннЯ, rксПЛyaтaцiT ПpoГpaМних зaсобiв тa
yпpaвлil{ня ниМи нa всiх еTaПaХ }киTTсBoГo LIикЛy,

ЗH4
Метoдiв, cyЧacllих IlpoГpaМrro.aПapaTниx iнотpyменTaЛЬниХ Ta
зaсoбiв, технoлoгiй, aJIГopиTмiчних Ta ПpoГpaМних pirшеннь
Bикoнaння кoнкprTних виpoбниЧих зaДaЧ з ПpoГpaмноТ iнженеpiТ.

o0ЧисЛ}oBЕlJIЬНиХ

ДЛЯ ефектив}toГo

3Hs Сyнaсних професiйниx стaндapтiв i iншlиx нopluaТиBнo.ПpaвoBиx Дoкyментiв з
iнженеpiТ пpoгpaМHoГo зaбезпечеHHЯ.

3LI 6
МoделеЙ тa метoДiв оцiнювaння Ta зaбезпечеFItIя якoстi
цикЛy ПpoГpaМнoГo зaбезпечення, МеToДoЛoгiй Ta
ycl]aДкoBaниХ пpoГpaМних сисTеМ.

нa всiх стaдiяx )I(ИTTсBoГo
зaсoбiв pеiнжинipингy

3t-{ 7 Mетодiв нayкoBoгo пiзнaння Ta сaМoнaвЧa}Iня, МеToДoЛoгiТ poзpoбки ПpoГpallнoГo
зaбезпечен}Iя' щo ЗacToсoByтoTЬся B УМoвaх неBиЗнaченoстi.

ЗH8 Iнoземнoi МoBи ДrIЯ зaбeзпечr[Iня мiжнapoдноТ комyнiкaшiТ B paМкax BrДеннЯ
пpoфесiйнoТ дiяльнoстi; еTикrTy лiлoвoГo ЛисTyBaнFIЯ

ЗI-{ 9 Bидiв opгaнiзauiТ сyб'сктiв Дiяльнoстi, мoДелей yпpaвлiння ПеpсoнaЛoМ, моде'ltеЙ
спiлкyвaн}Iя.

ЗF{ 10

Методiв Ta теxнoлoгiй зaбезпеченFIя висЪкоi ПрoДyкTивнoстi poзподiлеHиХ
обuислень, apхiтеrстypи BисoкoПpoДyкTиB}lиХ сисTеМ, нoвiтнiх теxнoлoгii
пpoгpaмноТ pеaлiзauiТ Ta сyuaснi пiДxoДи мaсштaбyBaння BисoкoПрoДyкTиBHих
oб.tиcлень, GRID. Ta xМapних теxнoлoгiй, бaзoвиx метоДiв oбpoбки BеЛикиX
мaсивiв ДaHkIх' в GRID.систеMaХ

Зt{  l l
Пiдxoдiв, нaпpямкiв, мoДелей Ta
Мaш]и}IнoГo HaBчaннЯ; теxнолoгiЙ
IxТyЧ}roго iнтелrкTу

метoДiв lIJTyЧнoГo iнтелектy, y ToМy числi
poзрoбки ПpoГpaMнoГo зaбезпечеt{HЯ сИсTеМ

ЗH 12 Itoнцепшiй неpеляцiйниx бaз .цa[rиx; I\4oB oПисy Тa ПpoГрaМyвaнHя ДЛя pеaЛiзaцiТ
бiзнес.лoгiки oбpoбки нr prЛяцiйниx ДaниX

ЗtI 13 Методiв Ta iнстpyменТaЛЬних зaообiв Мo.цrЛIоBaння Ta ПpoекTyBaння
iнфopмaцiйниx сисTеМ' poзпоДiЛеI{иx Зa ДaниMи

ЗFI 14
Iснyroниx сTaнДaртiв Ta ПеprДoBиХ метoДiв зaХИОTy iнфоpмaЦiТ, можЛиBиx ЗaГpoЗ
безпецi iнфopмauiТ B poзпoдiлених Тa WЕB.сиcTеМaх, мo.целей зaбезпечеI{нЯ
iнфopмaцiйнoТ безпеки

ЗH 15

Нoвiтнiх теxнoлoгiй B сфеpi ПpoГpaМнoГo зaбезпеченtlя pозпoдiлениx Ta WЕB-
cисTlМ, нalIpикЛaД, пpовiдttих теxнoлoгiй tIITyЧНoГo iнтелектy, сисTеМ
poзпiзнaBaнЕIя oбpaзiв, кoмП'toтrpнoГo зopy, МaIIIиннoГo нaBЧa}Iня' ДoпoвненoТ
рraЛЬ}Ioстi, 3D-N{oДеЛ}oBaHHя, спешефектiв, МyЛЬTиaГrнTних сиcTеМ poзпoлiлеF{иХ
обчисщенЬ' aнaЛiзy кoнтенTy' iнтеpнетy pечей, Toщo

3t-t 16 Пpиншипiв побyДoви ПpoГрaМних iнфоpмaцiйнo-пotlJyt(oвиХ сисTrМ; Мехal]iзмiв
. збoрy Дaниx тa aнaлiзy >кypнaлiв

ЗH 17 Itлaсифiкaцiro мoДелrй rнrpГеТиЧtlиx пpoшесiв; ПpиHципiв, пiдхoдiв Ta метоДiв
iмiтaцiйtloГo Мo.цrЛIовaння ПPoцесiв виpoблення енеpгiТ

ЗFI 18 Спеuифiкaцiй, стaнДapтiв, ПpaBиЛ i pекoмендaцiй в гaлyзi ПpoГpaМнoТ iнхсенеpiТ
кi беp-енеpгетичних сист9м.

3F{ 19
Метoдiв ПporкTyBaI{}Iя' кoнсTpytoвaнIlя Ta BПpoBaД)кен}Iя 

"р"'pa-"o*зaбезпече}ItIя кiбеp-енеpГеTиЧних cисTlМ' спешифiЧHиx метoДiв pеaлiзaшiТ вимог до
пpoгpaмнoгo зaбезпечення iнщенеpнoi iнфpaстрyкTypи.

ЗI-{ 20 Геoiнфopмaшiйних TrХнoлoгiй, кoнЦеПцiй мoделIоBaI{HЯ
фpеймвopкiв для геoLЦфopмaшiйних сиcTеМ

ЗI-I 21 Пpouесiв (зaдaн) сиотем pеaJlЬнoГo Чaсy,
чaсy, шoДiй pеaльнoгo Чaсy

oбфъ-"'ф"pМaц'.l. - с,t.TеMa- реal'ыЮrc



УМIHHЯ

УМ1
Cистемнo ЗacToсoBУBaTkl МrToДи aнaлiзy Ta
BияBЛе}Iня iнфopмaцiйниx пoтpеб i збоpy
пpoГpaМнoГo зaбезпечrrтня.

N4oДеЛIoBa}IнЯ шpиклaДнoТ oблaстi,
вихiДниx .цa}Iиx ДЛЯ ПporкTyBaння

УМ2 oбгpyнтoвyBaTи вибip метo.цiв формyвaння BиМoГ .цo пpoгpaмнoТ сисTеМи,
poзpoбл ЯTvI 9 aнaл i зyв aTvl .T a си cTеМ aTиЗ yBaТи B и М o Ги .

УМ3 ЗaстoсoByBaTи бaзoвi кoнцепЦiТ i метoдoлoгiТ Mo.цеЛ}оBa}{ня iнфopмaцiЙниx
пpoЦесiв.

УM4 oцiнювaти i ви6иpaти МеToДи i мoДелi poзpoбки' BПpoBaДжеHHя, ексПЛyaтaцiТ
IIpoгpaM[Iих зacoбiв тa yпpaвлiння ниМи нa всix еТaПaх }киTTсBoГO ЦикЛy.

УM5
oцlнIoBaTи сTpaTеГll

aнaлiзyв aти i oЦiнrовaти
ПpoГpaМHoГo ПpoДУкTУ.

ПpoекTyBaння ПpoГpaМниХ зaсoбiв;
пpийнятi пpoектнi pirпення З ToЧки зopy

Poзpoбляти l
обгpyнтoByBaTи'
якoстi кiнцевoгo

УМ6

Aнaлiзy BaTИ' oцiнювaти i вибирaTи MеToлИ, сyнaснi ПpoГpaМHo.aПapЬтнi
iнстpyменTaлЬHi тa oбчиcЛ}oвaЛьнi зaсoби, технoлoгii, fuгtГopиTмiчнi Ta ПpoГрaмнi
pitпення лля ефекTиBFIoГo BикoI{aннЯ кoЕrкpеТI{иХ BИрoбничих зa.цaЧ З llpoГpaмнoT
lн)кенrp1l. ,fl

УМ7

oбгpyнтoвaнo вибиpaти ПaрaДиГМи i мoви ПpoГpaMyвaння ДЛЯ виpitшення
ПpикЛaДниx зaB.цaнЬ; ЗaсTocoByBaTи }Ia Пpaктицi сисTеМнi тa опецiarriзoвaнi зaсoби,
кoМlloнrнтнi теxнoлoгiТ (плaтфоpМи) Тa iнтегpoвaнi сrрrДoBиU{a poзpобки
ПpoГpaМHoГo зaбезпечення.

yМ8
Пpовoдити aнaлiTи.'IIIе Дослiд>ltrHl-ш ПapaМrTpiв фщкuiонрaннЯ ПpoГpaМ}IиХ cисTеМ
Для Тx вaлiдarrii тa веpифiкauiТ' a Taкoж IIpoBo ДуITиI aнa.гliз oбpaниx метoДiв, зaсoбiв
aBTo МaТиЗoBaнoГo П poе КTyBa}I}Iя тa pеaлiзaцii пpo гpaМ н o Гo з aбезп е ченНJI.

УM9 ПpиймaTи opгa[Iiзaцiйнo.yПpaвЛiнськi pirшення B yМ oвaх нrBиЗHaЧrHoсTl.

УM 10 Haбyвaти нoвi нayкoвi i пpoфесiйнi ЗнaнHя, BДoскoнaЛ}oвaTи НaBиЧки,
ПpoГнoзyBaTи pOЗBиToк ПpoГpaМних сисTrМ тa iнфopмaцiйниx TlxнoЛoгiй.

УМ 11 ЗaстосoByвaТи моДелi i метoДи oцiнювaнHЯ Ta зaбезпечеHнЯ якостi нa всix стaДiяx
)I(иTTсBoГo ЦикЛy пpoГpaM}{oГo зaбезпе'{енIlя.

УМ 12 ЗaстoсoвyBaTи нa ПрaкТиui рiзнi метоДoлогiТ тa зaсoби pеiнжинipингy
yсПaДкoBaниХ ПpoГpaМних сисTеМ.

УМ 13

ПpoектyBaTkI apхiтектyрy Ta з}IaxoДиTи oIITимaльнi Ta еI(oнoмiчнo обгрyнтoвaнi
пiДхoДи pеaлiзauiТ висoкoПpoДyкTиBниx сисTеМ вiдпoвiднo Дo теxнiчних BиМoг,
o цiнювaт pI T a пiдвищyBaTи еф ективн iсть ПapaЛrЛЬ}Iих oбчислеtlЬ' ПЛaнyBaTи
IIpoцес pозpобкИ.Гa BПpoBaД)I(9нI{я BисoкoПpoДyкTиBtlих poзпoлiлrниХ сисTеМ

УМ 14
ПрoволиТИ кеpoBaнi oбчисЛrHнЯ в GRID- Ta ХМapниХ сИсTеMaХ' зaбезгtечyBaТи
ЗaХисT GRID.оеpвiсiв, poзpoбляTи Г{poГpaMнr зaбезпечення oбpoбки Дa[Iих в GRID
Тa хMapниx сrpвiсaх

УМ 15 ЗнaxoДиTvI Ta зaQToсoByBaTи ефективнi метoди ш]TyЧнoго iнтеЛекTy /{Ля рoзB'язaнHя
гIpикЛaДHих ЗaДaЧ' poзpoбляти сисTеI\4и IIITy{нoго iнтелекTy

УM l6

Бyлyвaти oПTиМaльнi дiaгpaми клaсiв тa збеpiГaTи I{Лaси у неpеЛяцiйних бaзaх
ДaниХ; BикopисToByBaTи МoBи BисoкoГo рiвня ДЛя cTBoренHя iнтеpфейсiв ДoсTyПy
кopисTyвaчiв.цo Дaних; pеaлiзoByBaTи бiзнес.лoгiку oбpoбки HереЛяЦiйних .цaних
нa сервеpi

УM 17 ФоpмyвaTи сTpyкТyрy poзпoлiленoТ Б/{ нa основi aнaлiзу irrфopмaцiйrrиx пoтoкiв;
-!щpoб ЛЯTИ сисТеMи yпpaвлiннЯ poзПoДiленим и 6aзaми ДaНИх,

УM lB
BизнaчaTи Ta кеpyBaTися пoлiTикo}o iнфоpмaцiйнoТ безпеки; ЗacToсoByBaTи
cTaнДapTИ Ta ПеpеДoBi метoДи' pозpoбЛяTи Ta ЗaсToсoByBaTи зaсoби зaхиcTу
iнформaцii в poзпoДiлениx сисTrМaх



УM 19
ПpoгpaмyBaTи iнтелектyaльнi ПpисТрOi енеpгеTиЧ}IиХ сИсТеM, Bикoнyвaти збip тa
oбpoбкy.Цaних З IIрисTpoТв, ствopЮBaTи ПpoГpaМне зaбезI]rЧеHFIя yпpaвлiння
IrpисTpoяМи е}IеpГеТиЧн4х сисТrМ

УM 20

ЗдiйснrоBaTkI IIIBиДку oбpoбкy Ta BияBЛеFIHя ЗaкoнoмipнЬстей B Дaниx; p*ыo,y-o-
зaДaчi вiдпoвiднoстi кЛ}oЧoBиx слiв ПolIIyкoBиХ зaПитiв з нaяBНиМИ ДaHИNIИ.'
cTBop}oBaTvl aLIaJIiтичне oToЧення, яке Мo)I(нa мaсrштaбyBaТи, з МеTo[o yпpaвлiння
бyДь.яким типoм i oб'смoМ ДaI]иХ l lля бyль-якoГo BидIy aнaлiзу.

УM 21 МoДелtоBaTи TеПЛoеHrpГеTиЧнi системи
теxнoлoгiй

З BикoрисТaI.IHяIvI гео.iнфopмauiйних

У|vI' 22

ЗaстoсoByBaTи HaBиЧки ПpoекTyBaн}Iя сисTеМи praЛЬнoгo Чaсy B енеpгrтицi,
ПpoМисЛoвoстi, BкЛ}oЧa}oЧи сисTеМи yПpaвлiння ТеХHoЛoгiчними ПpoЦесaМи,
сисTеМи Пpol\{иcлoвoТ aBToМ aT k|KИ' S CADA.сисTеМи, Bи Пpoбyв aльне тa
вимiprовaльнq oблaДнa}IHЯ, poбoтотеxн i кy.

Кaлpoве
зaбезпечеЕIня

Biдпoвiднo Дo кaДpoвих BиМoГ щoДo зaбезпечеHня ПpoBaД)кrHFIя
oсвiтньоТ дiяльнoстi Д,ЛЯ вiдпoвiдtloГo рiвня Bo (дoдaтoк 2 Дo
Лiцензiйних yмoв), зaTBеpllх(еrтйk Пoстaнoвolо Кaбiнетy Miнiстpiв
!щpaТни вiд 30.12,2015 p. J\b 1 187

МaтеpiaлЬHo-
технiчне
зaбезпечення

Biдпoвiдно .цo TехHoЛoгiчних BиМoГ tцollo мaтеpiaлЬHo.Tехнiчногo
зaбезпечrI{HЯ oсвiтньoТ дiяльr loстi  в iдг lовiднoГo piвня Bo (дoдaтoк 4
дo Лiцензiйних yмoв), зaTBеpД)кеt{Иx Пoстaнoвo}o Кaбiнетy Miнiстpiв
УкpaТни вiд 30.l ? .2015 p. J\Ъ 1 l 87

Iнфopмaцiйне тa
I{aBЧaJIЬнo.

МlToДиЧне

зaбезпечення

BiдповiдI.{o Дo ТехrloЛoгiчтlих BиМoГ ЩoДo НaBЧaЛЬFlo.МеТoДиЧнoГo Ta
iнфopмaцiйнoгo зaбезпече}IHя oсвiтньoТ дiяльнoстi вiдповiДнoгo рiвня
Bo (дoдaтoк 5 .цo Лiцеrrзiйниx yмoв), зaTBrpД)кених Постaнoвolo
Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 3 О.|2,2015 p. }l.9 l 187

Нaцioнaльнa
креДиTнa
мoбiльнiсть

Moжливе yкЛaДaнHя yГoД Пpo aкaДемiннy мобiльнiсть

l 0



Мiжнapo.цнa кpеДиTнa
мoбiльнiсть

Учaоть стyДентiв B мiжнapoднiй ПpoГpaМi aкa.цемiчниx обмiнiв сC
Еrasmus+ (I(A1) в paмкax ДoГoвopiв З HaсTyIIниМи ByзaМи-I]apTrrrpaМи:

Biльнtоський технiчний yнiвеpсиTgТ iм. Гедимiнaсa (Литвa)
Нaпpям _ Information and Сommuniсation tесhnolоgiеs
L{iльовa кaтегopiя: бaкaлaBpи, мaгiстpи' aспipaнти

УнiвеpсиTеT м. Люксембypг (Лroкоембypг)
Haпpям _ Information and соmmuniсations tесhnologу
I-{iльовa кaтегoрiя: мaгiстpи зa HaПpяMoМ Sсiеnсе, Tесhnology and
Communiсation

УнiвеpсиTеТ ЛoтapингiT _ Loria Lab (Фpaнuiя)
Нaпpям: Informatiоn and Сommuniсatiоn tесhnologiеs
I_[iльoвa кaтегopiя: мaгiстpи, aспip aHT:lI

Hopвезький yнiверситет ПpирoДниЧиХ i теxнiЧних нayк
(Hopвегiя)
Нaпрям _ Information and Communiоation tесhnоlogiеs
L{iльовa кaтегopiя: мaгiстpи

5. УнiвеpсиTеT Мa"пaги (Iспaнiя}
Haшpями _ Informatiсs' Сomputеr Sсiеnсе
L{iльoвa кaтегopiя: мaгiстpи, aспipaнTи
LIaвчaннЯ сTyДrнтiв в paМКaх TpИBfuTиx мiжнapoДниx пpoектiв:

Pозpoбкa aлгopитмiв (лoкyментauiT) Ta ПpoГpaМнoГo зaбезпечrннЯ
BияBЛlЕ{tIя' BизЕ{aЧеHнЯ HaПpяMкУ Ta клaоифiкaцiТ l\4opсЬких oб'сктiв
лля iснуто.rоТ y IнoзaмoBHикa вимipювальнoТ сисTеМи з дoслiд)кеHHя
сигнaлiв Ta шеpеIIIкoД в свiтoвol\{y oкraнi; Ng ДoГoBopy - STЕ -З-2З3.

Д/К.1 5 STЕ.3-233.Д/К- l 5 [инлaЛo; laтa . 01 . 1| ,20l 5; laтa pесстpauiТ
в  yн iвеpсщтет i  -  0 l . l  l . 20 l5 .

Haвчaння iнoземних
здoбyвaчiв вищoi
oсвiти

Moжливе HaBЧaння iнoзеМниx злобувaчiв вищо.f oсвiти. BиклaдaнF{я pя-цу
ДисципЛiн ведетЬсЯ aHГЛiйськоrо МoвOto

l l



2. ПЕPЕЛII( кoгvIПoHЕнT oсBITHЬoi ПPOГPAMи

К"'""**, *вiтньoТ llpoГpaМи (нaвнaльнi

.цисципЛIiни, кypсoв i I]poекTи (poбoти), пpaктИКу|'
квaлiфiкaцiйнa poбoтa)

Кiлькiсть
кpелитiв

Фopмa
пiдсyмкoBoГO

кoнTpoЛ}o
цgд н/л

I 2
n
J 4

1. Цикл зaгa-цьнoT пiДгoтовки

- - . oбoв'язкoвi. кoмпoненти oП '
Зo 1 l lнтелекTyaЛЬнa влaснiсTЬ Ta ПaТеHToЗFIaBсTBo 3 l зaлiк

ЗО2 Hayкoй poботa Зa TеIv'oto мaгiстеpоькoТ

дисеpтaцiТ
Е{яrrкорn. поспi пна гrnaкTикa

4 ЗaЛlк

t4 ЗaЛlкЗo3
l 6 ЗaХисTЗo4 Pобoтa нaД мaгiотеp.оькorо Диоеpтaцtсtg .

Bибinковi компoнеttTи oП(зa вибоpом сry lенTiBJ

ЗB l Haвчaльнi ДиcЦиПлiни З пpoблем cTaЛoГo
*poЗBИTку

2 зaлiк

1
J ЗaЛlкЗB2 Haвчaльнi ДисциПлiни З МrнrД}кМеtlТy

(iнновaцiЙниЙ MеttеД)l(N1lНT, l lиcЦиПлiнa З

nгrenn6ки сTаl1TаП.Пnolктiв i тaке iнrше)
3 зaлiкЗBз |ПpaктИКyМ 

З iнrшoмoBнoГo HayкoBoГo

l с

..г-i_*l*:-#

Пol
pозpoблеНнЯ ПpoГpaMHoГoСу.raснi теxнолoгii

зaбезшеЧенHя

lК3aMgг|

Bибinкoвi кoмпоненти oП
ПB1 Pгraгтnпi пeнi RисoкoПnoПvкTивнi oбчиОЛенFlя 3,5 ЗaЛlк

4,5 зaлiкПB2 l .errrrnпnгiТ qясо6iв ?2xисTv iнrbonмaшi i

аа Wеb.meхнa.цoziЙR п n

Bибipкoвий блoк ДисЦип. lr iн
^|()l - Пnоznnмне' за6eзnечrння оoзnodillеHuх сuсmе,ц4 n

ПBБ 1 .1
ПpoектyBaнFIЯ cиcТrM З poЗПoДlЛrнИМИ paЗaМИ

.Д1 t IЦц  . -  -  -  .  - .
Пoотpеляцiйнi 6aзтl Дaниx

) l К З a M g г l

ПBБ 1.2 5 екЗaN{rн

ПBБ l .3
I rкЗaМrН

ПBБ 1.4
4 зaлiк

ПBБ 1 .5
ПpоектyBaнНя apхiтекTуpИ poзПoДiЛеHИX
QиcTrМ

4 зaлiк

Бпок ]w2 - Пnozrэамне забезnечrHня кiбеp'енеp?еmuчl1uх сuсmе.M

ПBБ 2.1 5 rкЗaN{ен

ПBБ 2.2 TеxнoлогiТ aнaлiзy Дal{Иx i пpouесiв кiбеp.
еFIrpГеTИчниX сиcTrМ

5 rкЗaМrrt

ПBБ 2.3
I еКЗaМrH

ПBБ 2.4
Пpогpal\lне зaбезпеЧrнFIЯ МyЛЬTИ-aГrHTниx

енrpГеTиЧЕ{иx сИсTrM

I rкЗaМrH

T2



3. сTPyt(TyPHo.ЛoГIЧHA сxЕtvlA oсBITHЬol ПPOГPAMи

Блoк ]wI . Пpoepал,tне забезnеченl1я poзnodiленuх сucmел4 mа Wеb.mехнoлoziit

Блoк ]u92 - Пpozpамнe забезпeченI1я кiбеp-енrpzеmuчнuх сuсmел4

4' ФOPMA BиПyсIffIoi дтЕсTAЦII 3ДoБyBAЧIB BиЩoI
oсBtTи

Bипускнa aTесTaцiя здoбyвauiв вищoТ освiти зa oсвiтtlЬolо llрoГpaМo}o сtlецiaльнoстi

кIнженеpiя llpoГpaМ}IoГo зaбезпечlt{}Iя) пpOBoДиTЬся y фopмi зaxисTy квaлiфiкaцiйноТ

poбoти Ta ЗaBерIIIyсTЬся BиДaЧею ДoкyМеHТa BсТa}IoBЛенoГo ЗpaЗкa Пpo ПpисyД.)I{еHHя Йoмy

сTyITеня мaгiотрa з ПpисBoсHняМ квaлiфiкaцiТ: мaгiстp З iнженеpiТ ПpoГpaМ}IoГo

зaбезпечення зa oсвiтнЬo.tlpoфесiйно}o ПрoГpaМoro кIнженеpiя пpoгpaмнoГo зaбезпечеFItIЯ

poзпoлiлеI{иХ сисTrМ).
Bипyокнa aTеcTaцiя здiйснIorTЬcя вiдкpитo i пyблiчнo.
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