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ПЕРЕДМОВА 
 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи 

Найменування 
посади (для 
сумісників – 

місце основної 
роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документами про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, 
тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 
науково-

педагогічної 
та / або 

наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 

Керівник робочої групи 

Бойко 
Юрій 
Володимирович 

Доцент 
кафедри 
комп’ютерної 
інженерії 

Київський 
державний 
університет імені 
Тараса 
Шевченка, 1984, 
радіофізика і 
електроніка 
(кріогенна і 
мікроелектро-
ніка), радіофізик 
інженер-
дослідник 

Кандидат 
фізико-
математичних 
наук (1999), 
01.04.10 – 
Фізика 
напівпровідників 
та діелектриків, 
(ДК № 004599), 
доцент по 
кафедрі 
напівпровідни-
кової 
електроніки 
(2004) 02ДЦ № 
001847),  
тема дисертації: 

25 За останні 5 років – 
5 доповідей на міжнародних, іноземних 
та національних наукових 
конференціях, 20 статей,  дві 
монографії,  
зокрема: 
1. Бойко Ю.В. Управління 

високопродуктивними ІТ-
інфраструктурами / Ю.В.Бойко, 
М.М.Глибовець, С.В.Єршов, 
С.Л.Кривий, С.Д.Погорілий, 
О.І. Ролік, С.Ф. Теленик, М.В. 
Ясочка// Вісник НТУУ «КПІ». 
Інформатика, управління та 
обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. 
– К.: Век+. – 2014. – № 61. – С. 120–
141. 

 



«Сучасні 
підходи у 
визначенні 
параметрів 
глибоких рівнів 
в напівпровід-
никах методом 
релаксаційної 
спектроскопії» 

2. Методи та новітні підходи до 
проектування, управління і 
застосування високопродуктивних 
ІТ-інфраструктур: монографія / 
[Бойко Ю.В., Волохов В.М., 
Глибовець М.М. та ін..].– Київ:  ВПЦ 
«Київський університет», 2015. – 448 
с. 

3. Крывый С. Л.  Проектирование грид-
структур на основе транзиционных 
систем с обоснованием правильности 
их функционирования / С. Л. 
Крывый, Ю. В. Бойко, С. Д. 
Погорелый, А. Ф. Борецкий, Н. Н. 
Глыбовец // Кибернетика и 
системный анализ. – 2017. – Т. 53, № 
1. – С. 122–133.  

4. Методы исследования свойств 
высокопроизводительных 
инфраструктур. Обзор / Ю.В. Бойко, 
Н.Н. Глибовец, С.В. Ершов, С.Л. 
Крывый, С.Д. Погорилый, А.И. 
Ролик, С.Ф. Теленик, А.И. Куляс, 
Ю.В. Крак, М.В. Ясочка // 
Управляющие системы и машины. – 
2015. – № 1. – С. 3–13. 

5. Слюсар Є. Високонадійна служба 
центрального каталога даних на базі 
технології IBM Mainframe в 
Українській національній грiд-
iнфраструктурi / Є.Слюсар, 
А.Чередарчук, Ю.Бойко // Вісник 
Тернопільського національного 
технічного університету. – 



Тернопіль: ТНТУ, 2012. – Т. 19, № 1 
(65). – С. 137–143. 

 
Керівник 2 захищених кандидатських 
дисертації за останні 5 років. 

Склад робочої групи 

Погорілий 
Сергій 
Дем’янович 

Завідувач 
кафедри 
комп’ютерної 
інженерії 

Донецький 
політехнічний 
інститут, 1971, 
математичні та 
лічильно-
обчислювальні 
прилади та 
пристрої, 
інженер-
математик 

Доктор 
технічних 
наук,(1993),05.13
.05– 
Комп’ютерні 
системи і 
компоненти, (ДН 
№ 000869); 
професор по 
кафедрі 
напівпровідни-
кової 
електроніки 
(1996, ПРАР 
№000833), тема 
дисертації: «Ба-
гаторівневий 
структурний 
синтез систем 
налагоджування 
та радіо вимірю-
вань» 

44 роки  За останні 5 років – 55 наукових робіт, 
загалом – 20 монографій, 4 підручники, 
7 навчальних посібників, зокрема: 
1. A.V. Anisimov, S.D. Pogorilyy, D.Yu. 

Vitel. About the Issue of Algorithms 
formalized Design for Parallel 
Computer Architectures. Applied and 
Computational Mathematics, vol.12, 
№2, 2013, pp. 140-151. 

2. S.D.Pogorilyy, A.V.Potebnia. 
Development of the method for solving 
combinatorial optimization problems 
and its application for data 
compression. The 5th International 
Conference on Control and 
Optimization with Industrial 
Applications. Book of abstracts, 27-29 
Aug, 2015, Baku, Azerbaijan, pp. 155–
158. 

3. А.В. Анісімов, А.Ю. Дорошенко, 
С.Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий. 
Програмування числових методів 
мовою PYTHON. За редакцією чл.-
кор. НАН України А.В.Анісімова. 
Підручник із грифом МОН України. 
ВПЦ «Київський університет», 2015 
р.,640 с. 

 
 



4. Погорілий С.Д., Бойко Ю.В., 
Сальніков А.О., Слюсар Є.А., 
Борецький О.Ф. Попереднє 
конфігурування та формування 
образів віртуальних машин, 
запущених як грід-завдання. Наукові 
праці Донецького національного 
технічного університету, Серія: 
“Інформатика, кібернетика та 
обчислювальна техніка”, №2 (25), 
2017, м. Покровськ, с.с. 90-98.  

5. Погорілий С.Д., Семьонов Б.О. 
Дослідження паралельних 
алгоритмів мовою PYTHON з 
використанням різних платформ. 
Наукові записки НаУКМА, том 198, 
Комп’ютерні науки, Київ 2017, с.с. 
14 – 21.   

6. Погорiлий С.Д., Кривий С.Л. 
Методологiя проектування 
застосувань в технологiї GPGPU. 
SystemAnalysisandInformation 
Technologies. 20-th 
InternationalConference SAIT 2018. 
Kyiv, Ukraine, May 21 – 24, 2018. 
Proceedings, p.p. 11-12. 

7. Погорілий С.Д., Крамов А.А. 
Автоматизована екстракція 
структурованої інформації з 
множини веб-сторінок. Проблеми 
програмування, 2018 № 2-3. 
Спеціальний випуск, Матеріали 
одинадцятої міжнародної науково-
практичної конференції з 



програмування УкрПРОГ’2018, 22-
24 травня 2018 р., Київ, Україна, с.с. 
149-158. 

Під керівництвом захищено 6 
кандидатських дисертацій. 

Слюсар 
 Євген 
Андрійович 

Асистент 
кафедри 
комп’ютерної 
інженерії 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса 
Шевченка, 2009, 
радіофізика і 
електроніка, 
радіофізик, 
інженер-
дослідник 
 

Кандидат 
технічних наук, 
(2014), 05.13.05 – 
комп’ютерні 
системи та 
компоненти 
(ДК№025699),  
тема дисертації: 
 «Методи 
забезпечення 
функціональної 
цілісності грід-
інфраструктур» 

6 років За останні 5 років – 4 доповіді на 
міжнародних та національних наукових 
конференціях, 10 статей, зокрема: 
1. Слюсар Є. А., Судаков О. О., Бойко 

Ю. В. Методики забезпечення 
високої доступності та балансування 
навантаження служб рівня 
кооперації в українській 
національній грід-iнфраструктурі // 
Моделювання та інформаційні 
технології: Зб. наук. пр. — 2012. — 
№ 64. — С. 28–35. 

2. O. Boretskyi, A. Salnikov, I. Sliusar, O. 
Sudakov and Y. Boyko. Rainbow 
framework: Running virtual machines 
on demand as a grid jobs. // Intelligent 
Data Acquisition and Advanced 
Computing Systems: Technology and 
Applications (IDAACS), 2015 IEEE 
8th International Conference on, 
Warsaw, 2015, pp. 972-976. 

 

Загороднюк 
Сергій 
Петрович 

Доцент 
кафедри 
комп’ютерної 
факультету 
радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних 
систем 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса 
Шевченка, 1999, 
радіофізика і 
електроніка, 
радіофізик, 

Кандидат 
фізико-
математичних  
наук, (2011), 
01.04.02 – 
Теоретична 
фізика,  
тема дисертації: 

8 років За останні 5 років – 4 доповіді на 
міжнародних та національних наукових 
конференціях, 7 статей, зокрема: 
1. Загороднюк С.П. Нелегальний 

контент: багатогранність проблеми // 
Інформаційна безпека людини, 
суспільства, держави. –Національна 
академія Служби безпеки України. – 

 



інженерії 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка 

інженер-
дослідник 
 

 
«Магнітопружна 
модель 
феромагнітних 
мартенстів Ni-
Mn-Ga» 
 

2013. – Випуск № 3 (13). – С. 57-66. 
2. Загороднюк С.П. Використання 

служби Windows Server Update 
Services в гетерогенних локальних 
обчислювальних мережах з відсутнім 
централізованим адмініструванням // 
Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. 
Серія: фізико-математичні науки. – 
2014. – Випуск № 1. – С. 225-228. 

3. Загороднюк С.П. Моніторинг фактів 
перебування серверів електронної 
пошти підприємства у чорних 
списках / С.П. Загороднюк,  В.А. 
Мар’яновський, О.Ю. Олейніков, 
О.В. Циба // Вісник Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка. Серія: фізико-
математичні науки. – 2014. – Випуск 
№ 2. – С. 231-236. 

4. Загороднюк С.П. Організація 
робочих місць в режимі бездискових 
робочих станцій на основі програми 
LTSP. Налаштування сервера, 
тестування сумісності і швидкодії / 
С.П. Загороднюк,  Я.О. Шевченко, 
О.С. Баужа, А.Г. Донець // Інженерія 
програмного забезпечення. – 
Національний авіаційний 
університет. – 2015. – Випуск № 2 
(22). – С. 46 55. 

5. Загороднюк С.П. Організація 
робочих місць в режимі бездискових 
робочих станцій на основі програми 



LTSP. Налаштування і підтримка 
протоколу мережевого завантаження 
gPXE / С.П. Загороднюк, О.С. Баужа, 
А.Г. Донець, Я.О. Шевченко // 
Інженерія програмного забезпечення. 
– Національний авіаційний 
університет. – 2015. – Випуск № 3 
(23). – С. 58 66. 

6. А.Г. Донець Построение двумерной 
мозаики с помощью одного шаблона 
/ Донець А.Г. Загороднюк С.П.  // 
Теорія оптимальних рішень. – 
Інститут кібернетики імені В.М. 
Глушкова НАН України. – 2016. – С. 
123-128. 

7. Bauzha O.S. Influence of Spin-Orbit 
Interaction on the Magneto-Optical 
Spectra of InSb Quantum Rings / O.S. 
Bauzha, I.V. Gavrylchenko, S.P. 
Zagorodnyuk // 2018 IEEE 38th 
International Conference on Electronics 
and Nanotechnology (ELNANO). - 
Kyiv-2018. - P. 85-91 

 
При розробці проекту програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти 
України спеціальності зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія. 

 
 



ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
«Комп’ютерні системи та мережі» 

Рівня вищої освіти: магістр 
зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

 

1. Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 
назва кваліфікації 

Магістр / Master 
Магістр з комп’ютерної інженерії / Master in Computer Engineering 
Освітня програма – Комп’ютерні системи та мережі / Computer systems and networks 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська / Ukranian 
Обсяг освітньої програми 120 кредитів ECTS (2 роки, 4 семестри) 
Тип програми Освітньо-наукова  
Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем Taras Shevchenko National University of Kyiv, 
Faculty of Radio Physics, Electronics and Computer Systems 

Назва закладу вищої освіти який 
бере участь у забезпеченні програми 
(заповнюється для програм подвійного і 
спільного дипломування) 

- 

Офіційна назва освітньої програми, 
ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 
оригіналу (заповнюється для програм 
подвійного і спільного дипломування) 

- 

Наявність акредитації  
Цикл/рівень програми HPK України – 8,  

FQ-EHEA – second cycle, 
EQF-LLL –  Level 7 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Форма навчання Денна 
Термін дії освітньої програми 5 років 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 

http://www.rex.knu.ua 



програми 
 

2. Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації) 

Підготовка кваліфікованих фахівців зі сформованими компетенціями, необхідними 
для виконання професійних обов’язків і проведення професійної діяльності з 
наступними програмно-технічними засобами:  

- апаратними, програмними, програмованими, реконфігурованими, системним та 
прикладним програмним забезпеченням комп’ютерів та комп’ютерних систем 
універсального та спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, 
вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних комп'ютерних мереж та 
мережі Інтернет, Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейсів та протоколів 
взаємодії гетерогенних компонентів. 

- інформаційними процесами, технологіями, методами, способами, інструментальними 
засобами та системами для дослідження, автоматизованого та автоматичного 
проектування; налагодження, виробництва й експлуатації, проектної документації, 
стандартами, процедурами та засобами підтримки керування життєвим циклом 
вказаних програмно-технічних засобів. 

- методами та способами подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання 
та захисту інформації, математичними моделями обчислювальних процесів, 
технологіями виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, 
розподілених, мобільних, веб-орієнтованих та хмарних, екологічних, безпечних, 
автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, архітектурою та 
організацією функціонування відповідних програмно-технічних засобів. 

3. Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань / спеціальність / 
спеціалізація програми) 

Галузь знань:  12  Інформаційні технології 
Спеціальність:  123  Комп’ютерна інженерія. 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова прикладна 
Основний фокус освітньої програми 
та спеціалізації 

Спеціальна освіта у галузі комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій 

Особливості програми Орієнтація на практичне використання технологій, засобів та систем обробки, 



зберігання і захисту інформації 
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Працевлаштування в провідних світових та українських компаніях  (включаючи 
бізнес-структури, ІТ-компанії, промислові виробництва в галузі електроніки, 
автоматизації, телекомунікацій тощо)  

Подальше навчання Можливість здобуття освіти за третім рівнем вищої освіти 
5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, семінари, практичні 
заняття, лабораторні роботи,  самостійна робота, консультації із викладачами. Під час 
останнього року виконується дипломна робота та складається Державний іспит 

Оцінювання Поточний контроль, оцінювання виконання лабораторних та контрольних робіт, 
захист практик, письмові та усні іспити та заліки, захист дипломної роботи.  

6. Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Здатність вирішувати технічні задачі в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, що передбачає широке використання наявних та формування 
нових цілісних знань та професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 
ЗК2.  Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел) 
ЗК3.  Здатність застосовувати знання на практиці 
ЗК4.  Вільне усне і письмове спілкування українською мовою та здатність 

спілкуватися, читати та писати іноземною мовою 
ЗК5.  Міжособистісні навички та вміння 
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій 
ЗК7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення 
ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 
ЗК9. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді 
ЗК10.  Базові дослідницькі навички і уміння 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1.  Знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування 
і правил експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, 
комп’ютерних систем, мереж та програмно-технічних засобів 

ФК2. Здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін 
для опрацювання, аналізу й синтезу результатів професійних досліджень 



ФК3. Здатність розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення, компоненти 
комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем з 
використанням сучасних методів і мов програмування, а також засобів і 
систем автоматизації проектування тощо 

ФК4. Здатність проектувати та моделювати комп’ютерні системи та мережі різного 
виду та призначення 

ФК5. Здатність будувати архітектуру та створювати системне і прикладне 
програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж. 

ФК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи 
технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь 
в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, 
різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою 
підвищення їх ефективності. 

ФК7. Здатність досліджувати технології, здійснювати їх аналіз, синтез та вибір для 
створення великих і  надвеликих систем 

ФК8. Здатність проводити управління та забезпечення якістю продуктів і сервісів 
інформаційних технологій на протязі їх життєвого циклу. 

ФК9. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 
науково-технічних звітів, статей і доповідей на науково-технічних 
конференціях. 

ФК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-
технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом 
використання аналітичних методів і методів моделювання; 

ФК11. Здатність досліджувати проблему у галузі комп’ютерних та інформаційних 
технологій, визначати їх обмеження. 

ФК12. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх 
аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 
налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. 

ФК13. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 
критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 

7. Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

Знання 

ПРН1. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі 



функціонування програмних, програмовних і програмно-технічних 
комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

ПРН2. Знати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності. 

ПРН3. Мати знання та навички щодо проведення експериментів, збору даних та 
моделювання в комп’ютерних системах. 

ПРН4. Мати знання із новітніх технологій в галузі комп’ютерної інженерії. 

ПРН5. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, економічному, 
соціальному і екологічному контексті. 

Вміння  

ПРН6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування 
технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. 

ПРН7. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу 
засобів, характерних для спеціальності. 

ПРН8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 
принципово нових ідей. 

ПРН9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних 
особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних 
засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач 
спеціальності. 

ПРН10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених 
застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, 
типове для спеціальності обладнання. 

ПРН11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 
комп’ютерної інженерії. 

ПРН12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

ПРН13. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти 
стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням 
загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 

ПРН14. Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною тематикою. 

ПРН15. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті 



рішення. 

 

Комунікація  

ПРН16. Вміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською 
мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 
французькою, іспанською). 

ПРН17. Вміння використовувати інформаційні технології та інші методи для 
ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

 

Автономність та відповідальність 

ПРН18. Адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та реалізовувати 
у межах компетенції рішення. 

ПРН19. Усвідомлювати необхідність навчання упродовж трудової діяльності з метою 
поглиблення та розширення фахових знань, удосконалення креативного 
мислення. 

ПРН20. Відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети 
в межах норм професійної етики та дотриманням вимог підприємства. 

 

Інтегральна компетентність 

ПРН21. Вирішувати технічні задачі в галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає широке використання наявних та 
формування нових цілісних знань та/або професійної практики. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення 

Відсутні 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії 

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення 

Основним джерелом інформаційного забезпечення є Наукова бібліотека 
ім. М. Максимовича, фондами якої користуються аспіранти всіх факультетів та 
інститутів. На факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем діє філія 



бібліотеки з читальною залою, книгосховищем та залою для видачі літератури. 
Студенти мають доступ до комп’ютерних класів, локальної і бездротової мережі, 

мережі Інтернет, до понад 20 повнотекстових баз даних (БД), серед яких: БД 
видавництва «Центр учбової літератури», БД дисертацій Російської державної 
бібліотеки, наукометрична БД SCOPUS видавництва Elsevier. Ці та інші бази дають 
змогу використовувати у навчальному процесі широкий спектр міжнародних фахових 
періодичних видань. 
Щорічно на базі факультету проводяться Міжнародні конференції студентів та 
аспірантів, що дають змогу оприлюднювати та обговорювати результати наукових і 
технологічних експериментів. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність  

Міжнародна кредитна мобільність  

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

За висновком приймальної комісії університету щодо відповідності раніш здобутого 
освітнього рівня бакалавр. 

 
2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
2.1. Перелік компонент ОП 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 
робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ННД.01 Цифровий зв'язок  5 Іспит 
ННД.02 Методологія проектування відкритих комп'ютерних систем 5 Іспит 
ННД.03 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності 
3 Залік 

ННД.04 Асистентська практика 5 Дифер. залік 
ННД.05 Зовнішні пристрої новітніх комп'ютерних систем 3 Іспит 



ННД.06 Високопродуктивні обчислення 6 Іспит 
ННД.07 Технології штучного інтелекту 6 Іспит 
ННД.08 Мережеві операційні системи 6 Залік 
ННД.09 Професійна та корпоративна етика 3 Залік 
ННД.10 Науково-виробнича практика  (1-й і 2-й семестри) 11 Іспит  
ННД.11 Дипломна робота магістра 13 Підсумкова 

атестація 
ННД.12 Комплексний державний Іспит з комп'ютерних систем та мереж  Підсумкова 

атестація 
ДВВ.01 Нанофізика та нанотехнології 5 Іспит 
ДВВ.02 Видавничі системи 3 Залік 
ДВВ.03 Англійська мова в галузі інформаційних технологій 5 Залік 
ДВВ.04 Методики представлення результатів досліджень 6 Залік 
ДВВ.05 Новітні методи цифрової обробки сигналів 5 Іспит 
    
Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 
 

Вибіркові компоненти ОП 
 Перелік № 1   

ДВС.3.01.01 Оптоелектроніка та волоконна оптика 5 Іспит 
ДВС.3.01.02 Функціональна електроніка 5 Іспит 

 Перелік № 2   

ДВС.3.02.01 Математичне програмування 5 Залік 
ДВС.3.02.02 Квантові обчислення 5 Залік 
 Перелік № 3   

ДВС.3.03.01 Мультимедійні технології в системах пошуку інформації    5 Іспит 
ДВС.3.03.02 Інноваційна діяльність в галузі інформаційних технології 5 Іспит 

 Всього 15 
 



Вибірковий блок 1 “Системні інженери” 
ДВС.1.01 Адміністрування баз даних 3 Залік 
ДВС.1.02 Електронна пошта та засоби колективної взаємодії 6 Іспит 
ДВС.1.03 Грід-системи та технології 6 Іспит 

 Всього  
Вибірковий блок 2 “Мережеві інженери” 

ДВС.2.01 Телекомунікаційні технології 3 Залік 
ДВС.2.02 Комутація та маршрутизація в комп'ютерних мережах 6 Іспит 
ДВС.2.03 Безпека комп'ютерних мереж та  систем 6 Іспит 

 Всього 15 
Загальний обсяг вибіркових компонент 30  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120  



2.1. Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

ОК 1. Цифровий зв'язок  

ОК 2. Методологія 
проектування відкритих 

комп'ютерних систем 
 

ОК 11. Англійська мова в 
галузі інформаційних 

технології 

 
ОК 14. Асистентська 

практика 

       
ОК 3. Методологія та 
організація наукових 

досліджень з основами 
інтелектуальної власності 

 

 
ОК 5. Високопродуктивні 

обчислення 
 

ОК 12. Новітні методи 
цифрової обробки сигналів  

  
ОК 15.  

Науково-виробнича 
практика 

 
 (1-й і 2-й семестр) 

      

ОК 7. Мережеві операційні 
системи 

 

 

ОК 6. Технології штучного 
інтелекту 

 
ОК 13. Методики 
представлення 

результатів досліджень 

 

       
ОК 4. Зовнішні пристрої 

новітніх комп'ютерних систем 
 

ОК 9 . Нанофізика та 
нанотехнології 

 
 

Комплексний державний 
Іспит з комп'ютерних 

систем та мереж 

 

Дипломна робота магістра      
ОК 8. Професійна та 
корпоративна етика 

 
ОК 10. Видавничі системи 

 
 

       

ВР 1.1. Адміністрування баз 
даних / ВР 1.1. 

Телекомунікаційні технології 
 

ВР 2.2. Програмні засоби 
колективної взаємодії / ВР 2.3. 
Комутація та маршрутизація в 

комп'ютерних мережах 

 

ВР 3.1. Грід-системи та 
технології / ВР 3.2. 

Безпека комп'ютерних 
мереж та систем 

  

       

ВР 4.1 Оптоелектроніка та 
волоконна оптика / ВР 4.2. 
Функціональна електроніка 

 
ВР 5.1. Математичне 

програмування / ВР 5.2. 
Квантові обчислення 

 

ВР 6.1. Мультимедійні 
технології в системах 
пошуку інформації / 
ВР 6.2.Інноваційна 

діяльність в галузі ІТ 

 

 

 

  - Іспит 
 
-Залік 
 
-Проміжний 
контроль 
 
-Держ. 
атестація 

  

  

  



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньої програми  “Комп’ютерні системи та мережі” спеціальності № 123 "Комп’ютерна 
інженерія" проводиться у формі захисту дипломної роботи магістра та комплексного іспиту зі спеціальності "Комп’ютерна 
інженерія",  

 
 

1.  Комплексний іспит за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» проводиться письмово. Перелік питань, які виносяться 
на іспит, охоплює теми навчальних дисциплін, що входять до обов’язкової компоненти освітньої програми.  

2.  Захист дипломної роботи магістра проводиться публічно на засіданні ЕК по захисту випускних кваліфікаційних робіт 
магістра.  

3.  Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію,  
-  присвоюється академічна кваліфікація «Магістр з комп’ютерної інженерії». 
- присвоюється професійна кваліфікація «2111.1 Молодший науковий співробітник», «2149.2  Інженер-дослідник» 
спеціальним рішенням ЕК за таких умов: 1) успішного оволодіння блоку дисциплін вільного вибору студента за 
спеціалізацією, що складається з професійно орієнтованих дисциплін, з оцінками не нижче 70 балів; 2) проходження 
всіх практик, передбачених навчальним планом, з оцінками не нижче 75 балів; 3) захистом дипломної роботи 
магістра з оцінкою не нижче 75 балів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Лист 1 

 
 

 ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ОК 
10 

ОК 
11 

ОК 
12 

ОК 
13 

ОК 
14 

ОК 
15 

   

ЗК 1    + + +   + + + +  +     
ЗК 2   + + + + + + + + + + + + +    
ЗК 3   +  + + + + + +    +     
ЗК 4         +  + +   +    
ЗК 5 +  +      +  + +   +    
ЗК 6 +        +  + +   +    
ЗК 7  +   +    +  + +  +     
ЗК 8 +          + +   +    
ЗК 9           + +   +    
ЗК 10  +         + +   +    



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Лист 2 

 

 ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ОК 
10 

ОК 
11 

ОК 
12 

ОК 
13 

ОК 
14 

ОК 
15 

   

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 +        +  + +  +     

 
 
 
 
 
 
 
 



Лист 3 
 
 

 ВБ 
1.1 

ВБ 
1.2 

ВБ 
2.1 

ВБ 
2.2 

ВБ 
3.1 

ВБ 
3.2 

 ВБ 
4.1 

ВБ 
4.2 

ВБ 
5.1 

ВБ 
5.2 

ВБ 
6.1 

ВБ 
6.2 

 

ЗК 1 + + + + + +  + + + + + +  
ЗК 2 + + + + + +  + + + + + +  
ЗК 3  +    +  + +      
ЗК 4   +         +   
ЗК 5               
ЗК 6               
ЗК 7   +            
ЗК 8      +         
ЗК 9               
ЗК 10               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Лист 4 
 

 
 

ВБ 
1.1 

ВБ 
1.2 

ВБ 
2.1 

ВБ 
2.2 

ВБ 
3.1 

ВБ 
3.2 

 ВБ 
4.1 

ВБ 
4.2 

ВБ 
5.1 

ВБ 
5.2 

ВБ 
6.1 

ВБ 
6.2  

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   +      + + +    

 
 



МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 
ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (Лист 1) 

 

 ОК 
1 

ОК 
2 

ОК 
3 

ОК 
4 

ОК 
5 

ОК 
6 

ОК 
7 

ОК 
8 

ОК 
9 

ОК 
10 

ОК 
11 

ОК 
12 

ОК 
13 

ОК 
14 

ОК 
15 

 

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



Лист 2 
 

 ВБ 
1.1 

ВБ 
1.2 

ВБ 
2.1 

ВБ 
2.2 

ВБ 
3.1 

ВБ 
3.2 

 ВБ 
4.1 

ВБ 
4.2 

ВБ 
5.1 

ВБ 
5.2 

ВБ 
6.1 

ВБ 
6.2 

 

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

 


