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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки  
 

1 – Загальна інформація  
Повна назва ЗВО та 
інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут прикладного 
системного аналізу 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь – бакалавр 
Кваліфікація – бакалавр  з комп’ютерних наук 

Рівень з НРК НРК України – 7 рівень 
QF-EHEA - перший цикл 
EQF-LLL - 6 рівень 

Офіційна назва освіт-
ньої програми 

Системи і методи штучного інтелекту 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін навчання 3 ро-
ки, 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію спеціальності  НД 1192546, дійсний до 
01.07.2023 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 
Мова(и) викладання Українська/англійська 
Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації (передбачається  у 2023 році) 

Інтернет-адреса пос-
тійного розміщення 
освітньої програми 

www.mmsa.kiev.ua   розділ «Освітні програми» 
https://osvita.kpi.ua/   розділ «Освітні програми» 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка фахівця, здатного вирішувати задачі з галузі комп’ютерних наук, пов’язані з ро-
зробкою програмних продуктів, баз даних, систем штучного інтелекту, адмініструванням 
систем та мереж, веб-розробкою та ін., здійснювати і забезпечувати міжкультурну фахову 
взаємодію представників науково-технічної спільноти, спрямовану на інтеграцію універси-
тетської освіти в європейський освітньо-науковий простір шляхом інтернаціоналізації осві-
тнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства і 
реалізується через:-гармонійне і багатовимірне виховання майбутніх фахівців, здатних 
комплексно й системно аналізувати, забезпечувати і провадити міжкультурну комунікацію, 
усвідомлюючи природу оточуючих процесів і явищ; формування високої адаптивності здо-
бувачів вищої освіти в умовах трансформації ринку праці через взаємодію з роботодавцями 
та іншими стейкхолдерами 
. 
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3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область Відповідно до Стандарту для комп’ютерних наук 

Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності:  
математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, 

об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і 
знань  методи і технології отримання, зберігання, обробки, пере-
дачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і 
прийняття рішень  теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, 
реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому чис-
лі паралельні обчислення та великі дані.  

Цілі навчання:  
підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експе-

риментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосову-
вати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, 
проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; 
здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних 
систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, приро-
дничих і соціально-економічних систем.  

Теоретичний зміст предметної області:  
сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та 

способи отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, 
зберігання даних в інформаційних системах.  

Методи, методики та технології: математичні моделі, мето-
ди та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що 
виникають при розробці ІТ; сучасні технології та платформи про-
грамування; методи збору, аналізу та 6 консолідації розподіленої 
інформації; технології та методи проектування, розроблення та за-
безпечення якості складових ІТ; методи комп’ютерної графіки та 
технології візуалізації даних; технології інженерії знань, CASE-
технології моделювання та проектування ІТ. 

Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні сис-
теми; комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи 
управління базами даних, операційні системи. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна 
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Основний фокус освіт-
ньої програми та спе-
ціалізації 

Спеціальна освіта в галузі технологій обчислювального інте-
лекту (Computational intelligence) за спеціальністю комп’ютерні 
науки. 

Програма базується на широкому застосуванні сучасних ме-
тодів  та технологій обчислювального інтелекту нейронних мереж, 
нечітких нейронних мереж, машинного навчання та самонавчання, 
глибокого навчання, згорткових нейронних мереж, генетичних ал-
горитмів та еволюційного програмування, інтелектуального аналі-
зу  великих даних (Big Data Mining) , Байєсівських мереж в вирі-
шенні прикладних задач штучного інтелекту, зокрема розпізна-
вання зображень та мовної інформації, автоматичної класифікації, 
прогнозування та передбачення в різних сферах, розумних міст, 
інтелектуального транспорту, медичної експрес-діагностики, ана-
лізу ризику банкрутства корпорацій та банків тощо. 

Ключові слова: 
нейронні мережі, системи нечіткої логіки, машинне навчання 

нейромереж, глибоке навчання, самонавчання, розпізнавання  об-
разів; інтелектуальний аналіз великих баз даних; агенти і багатоа-
гентні системи.  

Особливості програми Експериментальний характер ОП обумовлений викладанням нові-
тніх дисциплін, спрямованих на побудову та використання сучас-
них технологій та методів штучного інтелекту, нейронних мереж 
та згорткових нейромереж, вибору їх структури та методів навчан-
ня , побудову  гібридних нейронних мереж та їх практичне засто-
сування  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до праце-
влаштування 

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, ін-
формаційного та програмного забезпечення інформаційних сис-
тем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора 
баз даних і систем. 
Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національ-
ним класифікатором професій ДК 003:2010: 
3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 
3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпе-
чення 
3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 

Подальше навчання Можливість продовження навчання за другим (освітньо-науковим 
або освітньо-професійним) рівнем вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчан-
ня 

Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований.  
Викладання проводиться у формі: лекції, семінари, практичні за-
няття, лабораторні заняття в малих групах  (до  15  осіб),  самос-
тійна  робота  з  можливістю  консультацій  з викладачем, індиві-
дуальні заняття, курсові проекти та роботи  застосування інформа-
ційно-комунікаційних технологій (e-learning, онлайн-лекції, OCW, 
дистанційні курси) за окремими освітніми компонентами 

Оцінювання Поточний та семестровий контроль у вигляді лабораторних звітів, 
презентацій, домашніх завдань,письмових і усних екзаменів та за-
хист кваліфікаційної роботи оцінюються відповідно до визначених 
критеріїв Рейтингової системи оцінювання 
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6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетен-
тність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що 
передбачає застосування теорій та методів, інформаційних техно-
логій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
ЗК 5 Здатність спілкуватися іноземною мовою 
ЗК 6 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 7 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК 8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
ЗК 9 Здатність працювати в команді 
ЗК 10 Здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення 
ЗК 12 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 
ЗК 13 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

ЗК 14 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлюва-
ти цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхід-
ність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і грома-
дянина в Україні 

ЗК 15 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і до-
сягнення 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 спо-
собу життя 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1 

Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та 
дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і підходів 
для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 
аналізу та інтерпретування 

ФК 2 

Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, 
застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейро-
мережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетич-
ного програмування тощо 

ФК 3 

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання 
формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблен-
ня й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності 
та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предме-
тних областей  і створення програмних та інформаційних систем 

ФК 4 

Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання 
об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного 
розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки набли-
женого чисельного розв’язування професійних задач 
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ФК 5 

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в орга-
нізаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, ви-
значати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з 
урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в сис-
темах різного призначення та рівня ієрархії 

ФК 6 

Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного аналі-
зу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та 
розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та 
ризики 

ФК 7 

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та техноло-
гії моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і 
систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом резуль-
татів 

ФК 8 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 
різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функ-
ціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами об-
числень, структурами даних і механізмами управління 

ФК 9 

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітекту-
ри клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати ро-
зподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для 
забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних 
сервісах 

ФК 10 
Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для 
управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, 
продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника 

ФК 11 

Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального 
інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої опера-
тивної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прик-
ладних задач 

ФК 12 

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 
системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, пока-
зників результативності функціонування операційних систем і системного про-
грамного забезпечення 

ФК 13 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на 
основі  різних топологій структурованих кабельних систем, використовує 
комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи 
комп’ютерних мереж 

ФК 14 
Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, 
розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інфор-
маційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури 

ФК 15 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудо-
ви та практичного застосування функціональних моделей організаційно-
економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх про-
ектування  

ФК 16 
Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сер-
вісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлу-
атації розподілених систем паралельної обробки інформації 

ФК 17 
Здатність забезпечувати моделювання технічних та інформаційних об’єктів і сис-
тем штучного інтелекту, проводити експерименти за заданими методиками з об-
робкою й аналізом результатів 
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ФК 18 
Здатність до аналізу характеристик джерел повідомлень, вибору ефективних ме-
тодів та алгоритмів кодування даних в комп’ютерних інформаційних технологі-
ях 

ФК 19 

Здатність до системного аналізу шляхів побудови систем обробки даних в 
комп’ютерних інформаційних технологіях з урахуванням можливостей технічної 
реалізації, до аналізу характеристик систем обробки даних з  урахуванням їх те-
хнічної реалізації, оцінки перспектив їх розвитку 

ФК 20 

Здатність розробляти системи розпізнавання образів та класифікації в різних 
предметних областях, обгрунтовано вибирати та використовувати алгоритми 
розпізнавання образів та проводити навчання  систем розпізнавання образів 
 

ФК 21 
Здатність використовувати математичні методи для прийняття ефективних рі-
шень під час розв’язання  професійних задач в процесі проектування  інтелекту-
альних систем підтримки прийняття рішень ІСППР) 

ФК 23 
Здатність застосовувати принципи, методи та алгоритми комп'ютерної графіки 
під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером 

ФК 24 
Здатність використовувати мови штучного інтелекту при розробці програмного 
забезпечення інтелектуальних інформаційних систем 

ФК 25 
Здатність використовувати методи та технології крос-платформного програму-
вання при розробці програмного забезпечення інтелектуальних інформаційних 
систем 

ФК 26 
Здатність орієнтуватися в різних типах інтелектуальних систем і технологій; 
ставити завдання побудови інтелектуальних систем для вирішення завдання ви-
бору варіантів в проблемної області, що погано формалізується. 

ФК 27 
Здатність орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку ШІ та нових засобах по-
будови систем штучного інтелекту та знаходити та розробляти новітні ефективні 
алгоритми. 

ФК 28 
Мати навики інженера по знанням (когнітолога) в проектуванні і розробці баз 
знань інтелектуальних систем і технологій: здатність до розробки експертних 
систем 

7 – Програмні результати навчання 
ПР1 Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, оброб-
ки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. 

ПР2 Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного 
аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для 
розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектуван-
ня та реалізації об’єктів інформатизації. 

ПР3 Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та 
операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних сере-
довищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогноз-
них моделей. 

ПР4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, 
нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного про-
грамування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, 
ідентифікації об’єктів керування тощо. 

ПР5 Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних 
та логічних задач, оцінювати ефективність та складність  алгоритмів на основі 
застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій. 
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ПР6 Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, 
розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей 
чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати нави-
чки програмної реалізації чисельних методів.  

ПР7 Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; 
використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно–та багатокри-
теріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохас-
тичного програмування.  

ПР8 Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем 
для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних про-
цесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.  

ПР9 Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму про-
грамування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та 
алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

ПР10 Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосу-
вань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробля-
ти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища 
та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням 
мов веб-програмування. 

ПР11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, 
продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень 
замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне об-
ґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт) 

ПР12 Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуаль-
ного аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, 
пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтри-
мки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, 
TextMining, WebMining. 

ПР13 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що 
взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, 
архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адмініст-
рування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення 

ПР14 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що 
взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, 
архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адмініст-
рування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення 

ПР15 Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних сис-
тем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології 
проектування при розробці і дослідженні 11функціональних моделей організа-
ційно-економічних і виробничо-технічних систем. 

ПР16 Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування 
програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах 
неповноти та невизначеності вихідних даних. 

ПР17 Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні мето-
ди та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування 
при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забез-
печення. 

ПР18 Виконувати аналіз характеристик джерел повідомлень, вибір ефективних мето-
дів та алгоритмів кодування даних в комп’ютерних інформаційних технологіях 
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ПР19 Проводити системний аналіз шляхів побудови систем обробки даних в 
комп’ютерних інформаційних технологіях з урахуванням можливостей технічної ре-
алізації, аналіз характеристик систем обробки даних з  урахуванням їх технічної реа-
лізації, оцінку перспектив їх розвитку 

ПР20 Розробляти системи розпізнавання образів та класифікації в різних предметних 
областях, обгрунтовано вибирати та використовувати алгоритми розпізнавання 
образів та проводити навчання  систем розпізнавання образів 

ПР21 Використовувати математичні методи для прийняття ефективних рішень під час 
розв’язання  професійних задач в процесі проектування  інтелектуальних систем під-
тримки прийняття рішень ІСППР) 

ПР22 Застосовувати принципи, методи та алгоритми комп'ютерної графіки під час розроб-
ки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп'ютером 

ПР23 Розуміти різні типи інтелектуальних систем і технологій; ставити завдання побудови 
інтелектуальних систем для вирішення завдання вибору варіантів в проблемної об-
ласті, що погано формалізується. 

ПР24 Розуміти сучасні напрямки розвитку ШІ та нових засобах побудови систем штучного 
інтелекту та знаходити та розробляти новітні ефективні алгоритми. 

ПР25 Отримати навики інженера по знанням (когнітолога) в проектуванні і розробці баз 
знань інтелектуальних систем і технологій: здатність до розробки експертних систем 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня, затверджених Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 із змі-
нами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
№347 від 10.05.2018 р. 
Залучення до викладання професійно-орієнтованих дисциплін фа-
хівців-практиків та лекторів з інших вищих навчальних закладів 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затвер-
джених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№ 1187  із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міні-
стрів України №347 від 10.05.2018 р. 
Використання сучасного спеціалізованого програмного забезпе-
чення: NeuroOffice, Statistica, MemBrain, LavView, NeuralBase 

Інформаційне та на-
вчально-методичне за-
безпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 
рівня, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. № 1187  із змінами, внесеними згідно з Постановою 
Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р.  
Користування Науково-технічною бібліотекою КПІ ім. Ігоря Сікор-
ського 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність та про по-
двійне дипломування 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод про міжнародну академічну мобіль-
ність (Еразмус+ КА1), про подвійне дипломування, про тривалі 
міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студен-
тів 
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Навчання іноземних 
здобувачів вищої осві-
ти 

Можливість викладання англійською мовою 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисци-

пліни, практики, кваліфікаційна робота) 
Кількість 
кредитів 

Форма підсу-
мкового кон-

тролю 
 

1 2 3 4 
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти 

1.1. Цикл загальної підготовки 
ЗО 1 Засади усного професійного мовлення (риторика) 2 залік 
ЗО 2 Україна в контексті історичного розвитку Європи 2 залік 
ЗО 3 Фізичне виховання 5 залік 
ЗО 4 Іноземна мова 6 залік 
ЗО 5 Економіка і організація виробництва  4 залік 
ЗО 6 Безпека життєдіяльності та цивільний захист  2 залік 
ЗО 7 Математичний аналіз 14,5 екзамен 
ЗО 8 Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси та ма-

тематична статистика 
5 екзамен 

ЗО 9 Алгебра та аналітична геометрія 4 залік 
ЗО 10 Дискретна математика 4,5 екзамен 
ЗО 11 Фізика 5 екзамен 
ЗО 12 Алгоритмізація та програмування   7,5 залік 
ЗО 13 Курсова робота алгоритмізація та програмування   1 залік 

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки        62,5 
1.2. Цикл професійної підготовки 

ПО 1 Проектування та аналіз обчислювальних алгорит-
мів 

4 залік 

ПО 2 Об’єктно-орієнтоване програмування  4,5 екзамен 
ПО 3 Системи баз даних 4,5 екзамен 
 ПО 4 Операційні системи 4 залік 
ПО 5 Інтелектуальний аналіз даних 4,5 екзамен 
ПО 6 Комп'ютерні мережі 4,5 екзамен 
ПО 7 Проектування інформаційних систем 4,5 екзамен 
ПО 8 Безпека інформаційних систем 4 залік 
ПО 9 Моделювання систем 4,5 екзамен 

   ПО 10 Методи та системи штучного інтелекту 4,5 екзамен 
 ПО 11 Лінійна алгебра  4,5 екзамен 

   ПО 12 Математична логіка та теорія алгоритмів   4 залік 
 ПО 13 Фізика коливальних процесів 4 екзамен 
 ПО 14 Алгоритми та структури даних 6 залік 
ПО 15 Обчислювальна математика 6,5 екзамен, залік 
ПО 16 Теоретичні основи електротехніки та електроніки 4 залік 
ПО 17 Комп’ютерна схемотехніка та архітектура компю-

тера    
3,5 екзамен 

ПО 18 Математична статистика 3,5 екзамен 
ПО 19 Дослідження операцій 6,5 екзамен 
ПО 20 Теорія інформації та кодування 3,5 залік 
ПО 21 Технології розробки програмного забезпечення  3,5 залік 
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1 2 3 4 
ПО 22 Технології розподілених систем і паралельних об-

числень 
3 екзамен 

ПО 23 Основи системного аналізу 3 залік 
ПО 24 Теорія прийняття  рішень  3,5 екзамен 
ПО 25 Курсова робота з об’єктно-орієнтованого програ-

мування 
1 залік 

ПО 26 Курсова робота з систем баз даних 1 залік 
ПО 27 Курсова робота з теорії прийняття  рішень 1 залік 
ПО 28 Переддипломна практика 6 залік 
ПО 29 Дипломне проектування 6 захист 

Разом нормативних ОК циклу професійної  підготовки                117,5 
ВСЬОГО нормативних                                                                          180 

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти 
1.1. Цикл загальної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситет-

ського Каталогу) 
ЗВ 1 Освітній компонент  1 з ЗУ-Каталогу 2 залік 
ЗВ 2 Освітній компонент  2 з ЗУ-Каталогу 2 залік 
ЗВ 3 Освітній компонент  3 з ЗУ-Каталогу 2 залік 
ЗВ 4 Освітній компонент  4 з ЗУ-Каталогу 2 залік 
ЗВ 5 Іноземна мова професійного спрямування 6 екзамен 

Разом вибіркових ОК циклу загальної підготовки               14 
ПВ 1 Освітній компонент  1 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 2 Освітній компонент  2 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 3 Освітній компонент  3 з Ф-Каталогу 3,5 залік 
ПВ 4 Освітній компонент  4 з Ф-Каталогу 3,5 залік 
ПВ 5 Освітній компонент  5 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 6 Освітній компонент  6 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 7 Освітній компонент  7 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 8 Освітній компонент  8 з Ф-Каталогу 3,5 залік 
ПВ 9 Освітній компонент  9 з Ф-Каталогу 3,5 залік 
ПВ 10 Освітній компонент  10 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 11 Освітній компонент  11 з Ф-Каталогу 4 залік 
ПВ 12 Освітній компонент  12 з Ф-Каталогу 4 залік 

      Разом вибіркових ОК циклу профеcійної підготовки                 46 
      ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ                                                                   60 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів: 180 
Загальний обсяг вибіркових компонентів: 60 

Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття 
компетентностей визначених СВО: 

180 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
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3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1 семестр 

 
 
 

2 семестр 
 
 
 

3 семестр 
 
 
 

4 семестр 
 
 
 

5 семестр 
 
 
 

6 семестр 
 
 
 

7 семестр 
 
 
 
 
 

8 семестр 
 
 
 

 
 
 
 

ЗО1 ЗО7 ЗО3 ЗО9 ЗО10 ЗО11 ЗО12 

ЗО2 ЗО7 ЗО3 ЗО13 ПО11 ПО12 ПО13 ПО14

ЗО3 ЗО7 ЗО4 ЗО8 ПО1 ПО4 

ПВ4 

ЗО5 ПО18 ЗВ5 ПО5 ПО6 ПО7 

ПО3 ПО6 ПО5 ЗО6 

ЗО6 ПО21 ПО19 ПО22 ПО23 ЗВ4 

ПО8 ПО7 ПО9 ПО24 

ПО10 ЗВ5 ПО28 ПВ10 

ПО29 

ПО16 

ПО19 ПО20 ПО26 

ПО15 

ПВ5 ПВ6 

ПО27 ПВ8 ПВ9 

ПО17 

ПВ11 ПВ12 

ПО2 
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4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Системи і ме-
тоди штучного інтелекту» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, що забез-
печує оцінювання досягнення результатів навчання, визначених освітньою програмою та 
завершується видачою документа встановленого зразка про присудження йому ступеня ба-
калавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з комп’ютерних наук, за освітньо-
професійною програмою «Системи і методи штучного інтелекту». 

Всі кваліфікаційні роботи студентів проходять перевірку з застосуванням системи ан-
ти-плагіат.  

Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

 
ЗО 
 1 

ЗО 
2 

ЗО 
3 

ЗО 
4 

ЗО 
5 

ЗО 
6 

ЗО 
7 

ЗО 
8 

ЗО 
9 

ЗО 
10 

ЗО 
11 

ЗО 
12 

ЗО 
13 

ПО 
1 

ПО
2 

ПО
3 

ПО 
4 

ПО
5 

ПО 
6 

ПО
7 

ПО 
8 

ПО
9 

ПО 
10 

ПО 
11 

ПО 
12 

ПО 
13 

ПО 
14 

ПО
15 

ПО 
16 

ПО 
17 

ПО 
18 

ПО 
19 

ПО 
20 

ПО
21 

ПО 
22 

ПО 
23 

ПО 
24 

ПО 
25 

ПО 
26 

ПО 
27 

ПО 
28 

ПО 
29 

ЗК 1    +                      +   +              
ЗК 2  +  +             +         +   +              
ЗК 3         +  +              +    +              
ЗК 4     +  +                   +       + +         
ЗК 5 + +                         +      + +         
ЗК 6    +                   + + +    +              
ЗК 7      +     +     +       + +  +                 
ЗК 8   +     +                +  +   + +             
ЗК 9       +                  +     +             
ЗК 10  +   +     +       +             +             
ЗК 11                     +   +  +                 
ЗК 12 ++    +   +    +              +                + 
ЗК 13    +                          + +            
ЗК 14   +        +                    +            
ЗК 15        +                    +    +           
ФК 1 + + +   +                 +              +      
ФК 2      +                                     
ФК 3     +                              +        
ФК 4 + + + + +  +                      +   +      +     
ФК 5        +          +                     +    
ФК 6                    +  + +   +    +      +       
ФК 7      +         +   +        +   +           +   
ФК 8     +    + +  +            +  +         +        
ФК 9          + +  +      +                  +      

ФК 10            +        +        +  +   +          
ФК 11               + +         +         +  +  +     
ФК 12              +         +                +    
ФК 13    +               +          +   +           
ФК 14                      +  +           +     +   
ФК 15                  +                         
ФК 16       +                               +     
ФК 17                    +     +    +       +       
ФК 18                 + +             +      +      
ФК 19                                        +   
ФК 20                          +          +     +  
ФК 21                                           
ФК 22                      +          +           
ФК 23                 +   +                       
ФК 24                             +              
ФК 25                                           
ФК 26                                           
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ 

КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

ЗО 
1 

ЗО 
2 

ЗО 
3 

ЗО 
4 

ЗО 
5 

ЗО 
6 

ЗО 
7 

ЗО 
8 

ЗО 
9 

ЗО 
10 

ЗО 
11 

ЗО 
12 

ЗО 
13 

ПО 
1 

ПО 
2 

ПО 
3 

ПО 
4 

ПО 
5 

ПО 
6 

ПО 
7 

ПО 
8 

ПО 
9 

ПО 
10 

ПО 
11 

ПО 
12 

ПО 
13 

ПО 
14 

ПО 
15 

ПО 
16 

ПО 
17 

ПО 
18 

ПО 
19 

ПО 
20 

ПО 
21 

ПО 
22 

ПО 
23 

ПО 
24 

ПО 
25 

ПО  
26 

ПО 
27 

ПО 
28 

ПО 
29 

ЗН 1    +                      +   +              
ЗН 2    +             +        + +   +              
ЗН 3                          + +      + +        + 
ЗН 4                       + + +    +              
ЗН 5                +       + +  +                 
ЗН 6                        +  +   + +             
ЗН 7                 +       + +     +             
ЗН 8                     +   +  +                 
ЗН 9            +            +  +                 
ЗН 10                              + +            
ЗН 11                               +            
ЗН 12                            +    +          + 
ЗН 13 + + +   +                                     
ЗН 14      +                                     
ЗН 15     +                              +        
ЗН 16 + + + + +  +                                    
ЗН 17        +          +                         
ЗН 18                    +  + +   +                 
ЗН 19      +         +   +        +                 
ЗН 20     +    + +  +              +         +        
ЗН 21          + +  +      +                       + 
ЗН 22            +        +                       
ЗН 23               + +                           
ЗН 24              +                         +    
ЗН 25                   +                        
ЗН 26                      +                     
ЗН 27                  +                         
ЗН 28       +                               +     
ЗН 29                                    +       
ЗН 30                                     +      
ЗН 31                                        +   
ЗН 32                                         +  
ЗН 33                                           
ЗН 34                                           
ЗН 35                                          + 
ЗН 36                                           
ЗН 37                                           
ЗН 38                                           
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ЗО  
1 

ЗО 
 2 

ЗО 
 3 

ЗО  
4 

ЗО  
5 

ЗО  
6 

ЗО 
 7 

ЗО 
 8 

ЗО 
 9 

ЗО 
10 

ЗО 
11 

ЗО 
12 

ЗО 
13 

ПО 
1 

ПО 
2 

ПО 
3 

ПО 
4 

ПО 
5 

ПО 
6 

ПО 
7 

ПО 
8 

ПО 
9 

ПО 
10 

ПО 
11 

ПО 
12 

ПО 
13 

ПО 
14 

ПО 
15 

ПО 
16 

ПО 
17 

ПО 
18 

ПО 
19 

ПО 
20 

ПО 
21 

ПО 
22 

ПО 
23 

ПО 
24 

ПО 
25 

ПО  
26 

ПО 
27 

ПО 
28 

ПО 
29 

УМ 1    +                      +   +              
УМ 2    +             +        + +   +              
УМ 3                          + +      + +         
УМ 4                       + + +    +              
УМ 5                +       + +  +                 
УМ 6                        +  +   + +             
УМ 7                 +       + +     +             
УМ 8                     +   +  +                 
УМ 9            +            +  +                + 

УМ 10                              + +            
УМ 11                               +            
УМ 12                            +    +           
УМ 13 + + +   +                                    + 
УМ 14      +                                     
УМ 15     +                              +        
УМ 16 + + + + +  +                                    
УМ 17        +          +                         
УМ 18                    +  + +   +                 
УМ 19      +         +   +        +                + 
УМ 20     +    + +  +              +         +        
УМ 21          + +  +      +                        
УМ 22            +        +                       
УМ 23               + +                           
УМ 24              +                         +    
УМ 25                   +                        
УМ 26                      +                     
УМ 27                  +                        + 
УМ 28       +                               +     
УМ 29                                    +       
УМ 30                                     +      
УМ 31                                        +   
УМ 32                                         +  
УМ 33                                           
УМ 34                                           
УМ 35                                           
УМ 36                                           
УМ 37                                           
УМ 38                                           

 


