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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 політехніч-

ний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет біомедичної інжене-

рії 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь – бакалавр 

Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук 

Рівень з НРК НРК України – 7 рівень 

Офіційна назва осві-

тньої програми 

Комп’ютерні технології в біології та медицині 

Тип диплому та об-

сяг освітньої про-

грами 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів, термін навчання 3 роки, 

10 місяців 

Наявність акредита-

ції 

Акредитується вперше 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська/англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса пос-

тійного розміщення 

освітньої програми 

http://bmc.fbmi.kpi.ua/page/osvitni-programi 

https://osvita.kpi.ua/node/103 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівця, здатного вирішувати задачі з галузі комп’ютерних наук, пов’язані з роз-

робкою програмних продуктів, баз даних, адмініструванням систем та мереж, веб-розробкою 

та ін. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 12 Інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки 

Об’єктами діяльності є об’єкти і процеси досліджень та 

комп’ютеризації в сфері біології та медицини, а саме – біомедична 

інформатика, інтелектуальний аналіз біомедичних даних, системи   

підтримки прийняття рішень, засоби створення програмних засобів 

для вирішення практичних задач в біології та медицині. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта в галузі досліджень та комп’ютеризації в біології та 

медицині, яка є важливою складовою комп’ютерних наук (Computer 

Science), включає наступні питання - управління бізнес-процесами 

медичних установ та підприємств, створення та управління базами 

даних, машинне навчання, інтелектуальне оброблення даних, системи 

підтримки прийняття рішень, оброблення медичних зображень, обро-

блення і зберігання великих за обсягом даних, біомедична інформати-

ка та ін. 

Ключові слова: 

Біомедична інформатика, програмування, бази даних, інтелектуальний 

аналіз даних, медичні зображення, біологія, медицина 
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Особливості програ-

ми 

Експериментальний характер ОП обумовлений викладанням новітніх 

дисциплін, спрямованих на створення, впровадження та використання 

програмних систем та застосунків, які можуть бути використані для 

інформатизації медичних установ та моделювання медико-

біологічних об’єктів і процесів 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до пра-

цевлаштування 

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інфор-

маційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у га-

лузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і си-

стем. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010: 

2131.2 Адміністратор бази даних  

2131.2 Адміністратор даних  

2131.2 Адміністратор доступу  

2131.2 Адміністратор системи  

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів  

2132.2 Інженер-програміст  

2132.2 Програміст (база даних) 

2132.2 Програміст прикладний  

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 

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 на-

вчання 

Лекції, практичні та семінарські заняття, комп’ютерні практикуми; 

курсові роботи; технологія змішаного навчання, практики та екскур-

сії; виконання дипломної роботи 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, захист 

дипломної роботи 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компе-

тентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні про-

блеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що перед-

бачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформа-

ційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеніс-

тю 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 
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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, усвідом-

лювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод лю-

дини і громадянина в Україні. 

ЗК 15 

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей роз-

витку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовува-

ти різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ве-

дення здорового способу 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 статистич-

ної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчан-

ня та генетичного програмування тощо. 

ФК 3 

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використан-

ня формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, роз-

роблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, 

розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного мо-

делювання предметних 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 на-

ближеного чисельного розв’язування професійних задач. 

ФК 5 

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в 

організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призна-

чення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального 

управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси 

управління в системах різного призначення та рівня ієрархії. 

ФК 6 

Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного 

аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів форма-

лізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, неви-

значеності та ризики. 

ФК 7 

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та тех-

нології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних 

об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й ана-

лізом результатів. 

ФК 8 

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуван-

ням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-

орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, мето-

дами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управлін-

ня. 
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ФК 9 

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архі-

тектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, вико-

нувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандарт-

них 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 обчислюва-

льного інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, 

їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі 

розв’язування прикладних задач. 

ФК 12 

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформацій-

них системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігуру-

вання, показників результативності функціонування операційних систем і 

системного програмного забезпечення. 

ФК 13 

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціо-

нує на основі  різних топологій структурованих кабельних систем, викорис-

товує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість робо-

ти комп’ютерних мереж. 

ФК 14 

Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної без-

пеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захи-

сту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструк-

тури. 

ФК 15 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, по-

будови та практичного застосування функціональних моделей організацій-

но-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків 

їх проектування. 

ФК 16 

Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 

сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й 

експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації. 

ФК 17 

Здатність до системного аналізу шляхів побудови систем обробки даних в 

комп’ютерних інформаційних технологіях з урахуванням можливостей тех-

нічної реалізації, до аналізу характеристик систем обробки даних з  ураху-

ванням їх технічної реалізації, оцінки перспектив їх розвитку. 

ФК 18 

Здатність проектувати та реалізовувати програмне забезпечення для вирі-

шення різноманітних задач в біології та медицині із застосуванням різних 

мов програмування та сучасних  бібліотек крос-платформного програмуван-

ня, проводити тестування на декількох апаратних платформах, впроваджу-

вати і підтримувати роботу інформаційних систем на сучасних платформах. 

ФК 19 

Здатність аналізувати масиви медико-біологічних даних сигналів, за допо-

могою машинних алгоритмів та статистичних методів, включаючи тради-

ційні методи секвенування ДНК та конструювання сигнальних мереж за да-

ними ДНК-мікрочіпів. 

ФК 20 

Здатність застосовувати системи автоматизованого керування у професійній 

сфері, використовувати сучасні базові технічні рішення та засоби проекту-

вання інтегральних схем та систем. 



 

6 

ФК 21 

Здатність до застосування методів моделювання чітких та нечітких моделей 

біологічних процесів та систем, методів числено-аналітичного моделюван-

ня. 

ФК 22 
Здатність проектувати елементи математичного забезпечення для обробки 

біомедичних даних та сигналів в інформаційних системах. 

ФК 23 

Здатність до застосування методів штучного інтелекту для комп’ютерного 

вирішення когнітивних задач, в умовах неповноти, неточності та суперечли-

вості знань про об’єкт дослідження, а також для розв’язання задач без чітко-

го заданого алгоритму. 

ФК 24 

Здатність до створення штучних нейронних мереж з метою вирішення задач 

розпізнавання образів, класифікації, прийняття рішень та управління, про-

гнозування. 

ФК 25 

Здатність до вивчення складних та неструктурованих систем за допомогою 

вивчення процесів самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і роз-

паду структур (систем) різної природи на основі методів синергетики. 

7 – Програмні результати навчання 

ЗНАННЯ 

ЗН 1 

Знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ логі-

ки, норм критичного підходу, основ методології наукового пізнання, форм і 

методів аналізу та синтезу. 

ЗН 2 

Знання методів навчання, організації та здійснення, стимулювання та моти-

вації навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної області ком-

п'ютерних наук. 

ЗН 3 

Знання лексичних, граматичних, стилістичних особливостей державної та 

іноземної лексики, термінології в галузі комп’ютерних наук, граматичних 

структур для розуміння та продукування усно й письмово іноземних текстів 

у професійній сфері . 

ЗН 4 

Знання способів і методів навчання, методів самоосвіти, основ наукової та 

дослідницької діяльності, методів пошуку, збору, аналізу й обробки інфор-

мації. 

ЗН 5 
Знання методів, способів і технологій  збору інформації з різних джерел,  

контент-аналізу документів, аналізу та обробки даних. 

ЗН 6 

Знання основних етапів та стадій творчого процесу, ролі правильного фор-

мулювання мети та задач для їх досягнення в області комп’ютерних наук, 

творчі можливості людини, механізм генезису і розвитку знань, методи ге-

нерації ідей, розуміння креативності як універсального процесу породження 

незвичайних ідей. 

ЗН 7 

Знання принципів командної роботи, командних цінностей, основ конфлік-

тології. Знання методології  управління ІТ проектами, стандартів РМВОК, 

програмного інструментарію для управління ІТ проектами. 

ЗН 8 

Професійні знання в області комп’ютерних наук, знання методичних підхо-

дів до процедур підготовки і ухвалення рішень організаційно-

управлінського характеру, порядку поведінки в нестандартних ситуаціях. 

ЗН 9 

Знання міжнародних стандартів з оцінки якості програмного забезпечення, 

управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрілості процесів 

розробки ПЗ, методів забезпечення якості ІТ систем. 

ЗН 10 
Знання системи загальних норм моральної поведінки людини та групи лю-

дей, етичних принципів, розуміння кодексу професійної моралі. 

ЗН 11 
Знання концепції розвитку громадянської освіти в Україні, національних та 

загальнолюдських цінностей, основ правової освіти громадян. 
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ЗН 12 
Знання історії та закономірностей розвитку предметної області її місця у за-

гальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства. 

ЗН 13 

Знання теоретичних і прикладних положень неперервного та дискретного 

аналізу, включаючи аналіз нескінченно малих, інтегральне числення, ліній-

ну алгебру, аналітичну геометрію, диференційні рівняння, функціональний 

аналіз, комбінаторику, теорію графів, бульову алгебру. 

ЗН 14 

Знання закономірностей  випадкових явищ,  їх  властивостей та операцій над 

ними, ймовірнісних методів дослідження складних систем, базових понять 

математичної статистики, методів опрацювання емпіричних даних, методів 

обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіт-

кої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування. 

ЗН 15 

Знання базових понять теорії алгоритмів, формальних моделей алгоритмів, 

примітивно рекурсивних, загально-рекурсивних і частково-рекурсивних  

функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових 

проблем,  понять часової та просторової складності алгоритмів при 

розв’язуванні обчислювальних задач. 

ЗН 16 

Знання чисельних методів лінійної та нелінійної алгебри, наближення функ-

цій, методів чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'я-

зування звичайних диференціальних,  інтегральних рівнянь та  рівнянь в ча-

стинних похідних, методів теорії графів, теоретико-множинних, логічних, 

лінгвістичних методів і можливостей їх адаптації до інженерних задач.  

ЗН 17 

Знання понять операції, моделі операції, етапів розробки моделі операцій; 

класифікацію економіко-математичних моделей і методів; принципи моде-

лювання організаційно-технічних систем і операцій; методи розв’язання за-

дач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного, динамічного 

програмування; особливості побудови та розв’язання багатокритеріальних 

задач.  

ЗН 18 

Знання методології системного аналізу для системного дослідження детер-

мінованих та стохастичних моделей об’єктів і процесів, проектування та 

експлуатації  інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних тех-

нологій, інших об’єктів професійної діяльності. 

ЗН 19 

Знання моделей систем масового обслуговування, мереж Петрі; методології 

ймовірнісного та імітаційного моделювання об’єктів, процесів і систем; 

планування та проведення експериментів з моделями, прийняття рішень для 

досягнення мети за результатами моделювання. 

ЗН 20 

Знання  структур даних та фундаментальних алгоритмів, методології та ін-

струментальних засобів об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, 

особливостей різних парадигм програмування, принципів, моделей, методів 

і технологій проектування та розроблення програмних продуктів різного 

призначення. 

ЗН 21 

Знання принципів,  інструментальних засобів, мов веб-програмування,  тех-

нологій створення баз даних, сховищ і вітрин даних та бази знань для розро-

бки розподілених застосувань з інтеграцією баз і сховищ даних в архітекту-

ру клієнт-сервер. 

ЗН 22 

Знання стандартів, методів, технологій і засобів управління процесами жит-

тєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інфо-

рмаційних технологій. 
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ЗН 23 

Знання методів і алгоритмів аналітичної обробки та інтелектуального аналі-

зу великих масивів даних для задач класифікації, прогнозування, кластерно-

го аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних ін-

струментів підтримки аналізу даних та прийняття рішень.. 

ЗН 24 

Знання архітектури комп’ютера, функцій операційних систем (ОС), програ-

мних інтерфейсів для доступу прикладних програм до засобів ОС, мов сис-

темного програмування та методів розробки програм, що взаємодіють з 

компонентами комп’ютерних систем. 

ЗН 25 

Знання мережних технологій, архітектури комп’ютерних мереж, технології 

адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення в 

процесі виконання розподілених обчислень. 

ЗН 26 

Знання концепції інформаційної безпеки, принципів безпечного проекту-

вання ІС а ІТ, методології безпечного програмування, погроз і атак, безпеки 

комп’ютерних мереж, методи криптографії. 

ЗН 27 

Знання методології та технології проектування складних систем, CASE-

засобів їх проектування, методів структурного аналізу систем,  об'єктно-

орієнтованої методології проектування, документування проекту, методики 

оцінки трудомісткості розробки складних систем. 

ЗН 28 

Знання архітектури та програмного забезпечення високопродуктивних  па-

ралельних та розподілених обчислювальних систем, чисельних методів і ал-

горитмів для паралельних структур. 

ЗН 29 

Знання основ теорії цифрових даних та обробки даних та сигналів, базових 

алгоритмів обробки біомедичних даних та сигналів, основ розробки програ-

много забезпечення та методів збереження та обробки даних та сигналів, 

методів аналізу шумових характеристик систем обробки даних, методів та 

програм проектування цифрових фільтрів 

ЗН 30 

Знання концепцій та методів побудови програмного забезпечення, включа-

ючи крос-платформенне, практичні знання декількох сучасних фреймворків, 

включно з крос-платформним графічним інтерфейсом користувача, знання 

методологій тестування програмного забезпечення на різноманітних плат-

формах 

ЗН 31 

Знання методів вивчення біології та медицини, загальних властивостей жи-

вих систем, питань анатомії, фізіології людини, а також будову та функціо-

нування органів, їх  систем та організму в цілому. 

ЗН 32 

Знання принципів, методів та алгоритмів дослідженням інтелектуальної 

сфери людини, комп’ютеризацією її розумової діяльності, створенням інфо-

рмаційних інтелектуальних систем, що здатні виконувати функції, які є пре-

рогативою головного мозку людини. 

ЗН 33 

Знання методів моделювання та симуляції чітких та нечітких процесів і сис-

тем фізичної та біологічної природи, а також методів і засобів, які викорис-

товуються для кількісної оцінки функціонування фізіологічних систем 

ЗН 34 

Знання є машинних алгоритмів і статистичних методів для аналізу великих 

наборів біологічних даних, які, як правило, складаються з великого числа 

нуклеотидних (ДНК і РНК) та пептидних (білки) послідовностей і даних 

структури білків. 

ЗН 35 

Знання математичних методів вивчення нелінійних відкритих дисипативних 

систем, які знаходяться в стані, далекому від стану термодинамічної рівно-

ваги 
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ЗН 36 

Знання основ теорії автоматичного керування для створення засобів керу-

вання різноманітними технічними пристроями, технологічними процесами і 

виробництвами. 

УМІННЯ 

УМ 1 

Здобувати систематичні знання в галузі комп’ютерних наук, аналізувати 

проблеми з погляду сучасних наукових парадигм, осмислювати і робити об-

ґрунтовані висновки з наукової та навчальної літератури й результатів екс-

периментів. 

УМ 2 

Реалізовувати засвоєні поняття, концепції, теорії та методи в інтелектуаль-

ній і практичній діяльності в галузі комп’ютерних наук, осмислювати зміст і 

послідовність застосування способів виконання дій, узагальнювати і систе-

матизувати результати робіт. 

УМ 3 

Спілкуватись державною та іноземними мовами на професійному рівні,  ро-

зробляти державною та іноземними мовами документацію на системи, про-

дукти і сервіси інформаційних технологій, читати, розуміти та застосовува-

ти технічну документацію українською та іноземними мовами в професійній 

діяльності. 

УМ 4 

Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначати загальну мету і конк-

ретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для  досягнення ре-

зультату, здійснювати необхідний   самоконтроль, використовувати довід-

кову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у про-

фесійній діяльності свої творчі здібності, організовувати робоче місце, пла-

нувати робочий час. 

УМ 5 

Використовувати технології та інструментарії пошукових систем, методи 

інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати опрацювання, інтерп-

ретацію та узагальнення даних.  

УМ 6 

Проявляти допитливість, схильність до ризику, вміння мислити, надихатись 

новими ідеями, втілювати їх, запалювати ними оточуючих, комбінувати та 

експериментувати. 

УМ 7 

Будувати зв’язки та відносини з людьми, враховувати думку колег, розуміти 

інших людей,  виражати довіру команді, визнавати свої помилки, уникати та 

запобігати конфліктам, стримувати особисті амбіції. Здійснювати підбір і 

підготовку інформації та задач проектній команді, ставити цілі, формулюва-

ти завдання для реалізації проектів і програм. 

УМ 8 

Проводити аналіз сильних і слабких сторін рішення, зважувати і аналізувати 

можливості і ризики ухвалених рішень, оцінювати ефективність прийнятих 

рішень. 

УМ 9 

Застосовувати у роботі міжнародні стандарти з оцінки якості програмного 

забезпечення, управління та обслуговування ІТ сервісів, моделі оцінки зрі-

лості процесів розробки ПЗ. 

УМ 10 Реалізовувати систему моральних стосунків у професійній діяльності. 

УМ 11 

Реалізовувати власні конституційні права та обов’язки, використовувати 

можливості впливу на процеси прийняття рішень на всеукраїнському та міс-

цевому рівнях. 

УМ 12 
Використовувати різні види та форми рухової активності для активного від-

починку та ведення здорового способу життя. 

УМ 13 

Ефективно використовувати сучасний математичний апарат в професійній 

діяльності  для розв’язування задач теоретичного та прикладного характеру 

в процесі аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем за галузя-

ми. 
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УМ 14 

Розв’язувати типові задачі з використанням основних теорем теорії ймовір-

ностей; будувати моделі випадкових процесів і здійснювати їх аналіз; засто-

совувати ймовірнісно-статистичні методи для оцінки стохастичних проце-

сів; використовувати сучасні середовища для розв’язування задач статисти-

чної обробки експериментальних даних; застосовувати нейромережеві ме-

тоди та технології, методи машинного навчання для розв’язання задач розпі-

знавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів, керування 

тощо.  

УМ 15 

Використовувати формальні моделі алгоритмів та обчислюваних функцій,  

встановлювати розв’язність, часткову розв’язність і нерозв’язність алгорит-

мічних проблем, проектувати, розробляти й аналізувати алгоритми, оціню-

вання їх ефективності та складності. 

УМ 16 

Використовувати математичні пакети та розробляти програми реалізації чи-

сельних методів при розв’язуванні інженерних задач; оцінювати ефектив-

ність чисельних методів, зокрема збіжність, стійкість і трудомісткість реалі-

зації; застосовувати методи, які базуються на теоретико-множинних уявлен-

нях, математичній логіці, графах та інших розділах математики для аналізу, 

дослідження управлінських завдань і моделювання об'єктів дослідження.  

УМ 17 

Формулювати мету управління організаційно-технічною та економічною 

системами, формувати систему критеріїв якості управління, будувати мате-

матичну модель задачі, вибирати та застосовувати відповідний метод 

розв’язування задачі оптимізації, знаходити її оптимальний розв’язок, кори-

гувати модель й розв'язок на основі отриманих нових знань про задачу й 

операцію, 

застосовувати програмні засоби для пошуку оптимальних рішень задач  ор-

ганізаційно-економічного управління. 

УМ 18 

Описувати, предметну, область, застосовувати принципи системного підхо-

ду до моделювання і проектування систем та об’єктів інформатизації, здійс-

нювати системний аналіз бізнес-процесів систем управління, розкривати не-

визначеності й аналізувати багатофакторні ризики; знаходити рішення слабо 

структурованих проблем.  

УМ 19 

Визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей ре-

альних систем, застосовувати методи моделювання складних об’єктів і сис-

тем з використанням відповідного програмного забезпечення, оцінювати 

ступінь повноти, адекватності, істинності  та реалізованості моделей реаль-

них систем.  

УМ 20 

Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму 

програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації ме-

тодів і алгоритмів розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук,  створю-

вати надійне та ефективне програмне забезпечення.  

УМ 21 

Використовувати методи, технології та інструментальні засоби для проекту-

вання та розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуаль-

ні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти й оптимізовувати запити 

до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази 

знань, у тому числі на хмарних сервісах. 
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УМ 22 

Використовувати методології, технології та інструментальні засоби управ-

ління життєвим циклом інформаційних систем, програмного забезпечення, 

продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обме-

жень замовника, вміння готувати проектну документацію (техніко-

економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, креативний 

бриф, угоду, договір, контракт та ін.) 

УМ 23 

Використовувати технології DataMining, TextMining, WebMining для інтеле-

ктуального аналізу даних, краудсорсінгу, інтеграції різнорідних даних з різ-

них джерел для глибинного аналізу, машинного навчання, отримання про-

гнозів на основі базових моделей, штучних нейронних мереж, для розпізна-

вання образів тощо.  

УМ 24 

Розв’язувати питання адміністрування, ефективного застосування, безпеки, 

діагностування, відновлення, моніторингу й оптимізації роботи 

комп’ютерів, операційних систем і системних ресурсів комп’ютерних сис-

тем. 

УМ 25 

Володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами; вибира-

ти конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі; експлуатувати  

комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень.  

УМ 26 

Зберігати конфіденційність, цілісність і доступність інформації, забезпечу-

вати автентичність, відстежуваність і надійність інформації в умовах непов-

ноти та невизначеність вихідних даних, багатокритеріальність професійних 

задач.  

УМ 27 

Використовувати технології проектування складних систем, вибирати 

CASE- засоби; формулювати техніко-економічні вимоги, розробляти інфор-

маційні та програмні системи з використанням шаблонів та засобів автома-

тизованого проектування. 

УМ 28 

Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні 

методи і алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програ-

мування при розробці й експлуатації паралельного та розподіленого програ-

много забезпечення. 

УМ 29 

Використовувати теоретичні відомості для аналізу характеристик та побу-

дови ефективних систем обробки та передачі даних, формувати складні ал-

горитми обробки даних на основі базових алгоритмів, моделювати алгорит-

ми обробки даних та порівнювати їх ефективність, використовувати програ-

мні засоби проектування та моделювання систем обробки даних. 

УМ 30 

Використовувати сучасні бібліотеки та фреймворки для проектування і по-

будови інформаційних систем, налаштування і застосування скриптових мов 

програмування та прикладних віртуальних машин, програмувати залежні від 

апаратної частини функції інформаційних систем. 

УМ 31 

Застосовувати загальні закономірності функціонування, що властиві для ав-

томатизованих систем різної фізичної природи для побудови та впрова-

дження високоякісних систем керування. 

УМ 32 

Використовувати методи біоінформатики для вирівнювання послідовностей, 

пошуку генів, збірки геномів, вирівнювання структур білків передбачення 

структур білків, передбачення експресії генів та білок-білкової взаємодії та 

реконструювання процесу еволюції. 

УМ 33 

Використання теорії біомедичних сигналів для розрахункувихідних сигналів 

дискретних систем з використанням різницевих рівнянь та імпульсних хара-

ктеристик, отримання базисів та коефіцієнтів розкладу сигналів, кореляцій-

ного аналізу сигналів, фільтрації дискретних сигналів. 
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УМ 34 

Застосовувати та удосконалювати підходи до моделювання та оптимізації 

станів медичних та біологічних об'єктів, створювати та удосконалювати чіт-

кі та нечіткі математичні моделі і програмні системи. 

УМ 35 

Розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у га-

лузі інтелектуальних інформаційних технологій та інтелектуального аналізу 

даних в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування сучас-

них методів, моделей, алгоритмів машинного навчання, штучного та обчис-

лювального інтелекту. 

УМ 36 
Досліджувати нелінійні динамічні системи, що характеризуються саморгані-

зованістю та саморозвитком 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечен-

ня 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освіт-

ньої діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до Ліцензійних 

умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 р. № 1187 

Матеріально-

технічне забезпечен-

ня 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного за-

безпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 4 до 

Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 

Інформаційне та на-

вчально-методичне 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня 

ВО (додаток 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабі-

нету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредит-

на мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність та про по-

двійне дипломування 

Міжнародна кредит-

на мобільність 

Можливість укладання угод про міжнародну академічну мобільність 

(Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні 

проекти, які передбачають включене навчання студентів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливість викладання іноземною 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. Цикл загальної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗО 1 Математичний аналіз 15 екзамен 

ЗО 2 Аналітична геометрія та лінійна алгебра 4 залік 

ЗО 3 Дискретна математика 6 екзамен 

ЗО 4 Фізика 8,5 залік 

ЗО 5 Проектування та аналіз обчислювальних алгори-

тмів 
5 

залік 

ЗО 6 Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і мате-

матична статистика 
5 

залік 

ЗО 7 Чисельні методи 5 залік 

ЗО 8 Дослідження операцій 5 екзамен 

ЗО 9 Алгоритмізація та програмування 5 екзамен 

ЗО 10 Об'єктно-орієнтоване програмування 6 екзамен 

ЗО 11 Веб-технології та веб-дизайн 8,5 екзамен 

ЗО 12 Технології розробки програмного забезпечення  4,5 залік 

ЗО 13 Системи баз даних 6 екзамен 

ЗО 14 Операційні системи 4 залік 

ЗО 15 Теорія прийняття рішень 5 екзамен 

ЗО 16 Інтелектуальний аналіз даних 5 залік 

ЗО 17 БЖД та цивільний захист 2 залік 

ЗО 18 Моделювання систем 6 екзамен 

ЗО 19 Комп'ютерні мережі 4 залік 

ЗО 20 Проектування інформаційних систем 4 екзамен 

ЗО 21 Економіка і організація виробництва 4 залік 

ЗО 22 Безпека інформаційних систем  4 залік 

ЗО 23 Системний аналіз 4 екзамен 

ЗО 24 Управління ІТ-проектами 4 екзамен 

Вибіркові компоненти ОП 

ЗВ 1 Переддипломна практика 7,5 залік 

ЗВ 2 Дипломне проектування 6 захист 

ЗВ 3 Україномовні навчальні дисципліни 2 залік 

ЗВ 4 Історичні навчальні дисципліни 2 залік 

ЗВ 5 Філософські навчальні дисципліни 2 залік 

ЗВ 6 Психологічні навчальні дисципліни 2 залік 

ЗВ 7 Правові навчальні дисципліни 2 залік 

ЗВ 8 Фізичне виховання або основи  здорового  спосо-

бу життя 

5 залік 

ЗВ 9 Іноземна мова 6 залік 

ЗВ 10 Іноземна мова професійного спрямування 4 залік 
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1 2 3 4 

2. Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові компоненти ОП 

ПО 1 Вступ до фаху 4 залік 

ПО 2 Обробка та аналіз біомедичних даних  5 екзамен 

ПО 3 Біоінформатика 11,5 залік 

ПО 4 Нечіткі моделі в медицині 4,5 екзамен 

ПО 5 Основи штучного інтелекту 6 екзамен 

ПО 6 Крос-платформне програмування 5 залік 

ПО 7 Основи синергетики 4,5 залік 

ПО 8 Нейронні мережі 4 залік 

Вибіркові компоненти ОП 

ПВ 1 Навчальні дисциплін з основ програмування 6 екзамен 

ПВ 2 Навчальні дисциплін з основи біології та медици-

ни 
7 

екзамен 

ПВ 3 Навчальні дисциплін з теорії біомедичних сигна-

лів 
6,5 

екзамен 

ПВ 4 Навчальні дисциплін з теорії автоматичного ке-

рування 
5 

екзамен 

ПВ 5 Навчальні дисциплін з  основ дослідної роботи 3 залік 

Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 168 

Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 72 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 174 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 66 

у тому числі за вибором студентів: 66 

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

Спеціалізація «Комп’ютерні технології в біології та медицині» 
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4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБ"УВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерні технології в біології та медицині» проводиться у формі захисту кваліфікацій-

ної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому 

ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з комп’ютерних наук, за освітньо-

професійною програмою «Комп’ютерні технології в біології та медицині». 

Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно. 



1
7
 

 

 

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 

ЗО 

14 

ЗО 

15 

ЗО 

16 

ЗО 

17 

ЗО 

18 

ЗО 

19 

ЗО 

20 

ЗО 

21 

ЗО 

22 

ЗО 

23 

ЗО 

24 

ЗВ 

1 

ЗВ 

2 

ЗВ 

3 

ЗВ 

4 

ЗВ 

5 

ЗВ 

6 

ЗВ 

7 

ЗВ 

8 

ЗВ 

9 

ЗВ 

10 

ПО 

1 

ПО 

2 

ПО 

3 

ПО 

4 

ПО 

5 

ПО 

6 

ПО 

7 

ПО 

8 
ПВ 1 ПВ2 ПВ3 ПВ4 ПВ5 

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                                         +       
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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 

ЗО 

14 

ЗО 

15 

ЗО 

16 

ЗО 

17 

ЗО 

18 

ЗО 

19 

ЗО 

20 

ЗО 

21 

ЗО 

22 

ЗО 

23 

ЗО 

24 

ЗВ 

1 

ЗВ 

2 

ЗВ 

3 

ЗВ 

4 

ЗВ 

5 

ЗВ 

6 

ЗВ 

7 

ЗВ 

8 

ЗВ 

9 

ПО 

1 

ПО 

2 

ПО 

3 

ПО 

4 

ПО 

5 

ПО 

6 

ПО 

7 

ПО 

8 
ПВ 1 ПВ2 ПВ3 ПВ 4 ПВ5 

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                                             +  
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ЗО 

1 

ЗО 

2 

ЗО 
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ЗО 
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ЗО 
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ЗО 

6 

ЗО 
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ЗО 
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ЗО 
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ЗО 

10 

ЗО 

11 

ЗО 

12 

ЗО 

13 

ЗО 

14 

ЗО 

15 

ЗО 

16 

ЗО 

17 

ЗО 

18 

ЗО 

19 

ЗО 

20 

ЗО 

21 

ЗО 

22 

ЗО 

23 

ЗО 

24 

ЗВ 

1 

ЗВ 

2 

ЗВ 

3 

ЗВ 

4 

ЗВ 

5 

ЗВ 

6 

ЗВ 

7 

ЗВ 

8 

ЗВ 

9 

ПО 

1 

ПО 

2 

ПО 

3 

ПО 

4 

ПО 

5 

ПО 

6 

ПО 

7 

ПО 

8 

ПВ 

1 
ПВ2 ПВ3 ПВ 4 ПВ5 

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                                               

 


