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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності                                                    

121. «Інженерія програмного забезпечення» 

  

1 – Загальна інформація  
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного 

підрозділу  

Київський національний університет будівництва і 

архітектури, факультет автоматизації і інформаційних 

технологій, кафедра інформаційних технологій 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу  

Магістр. Освітня кваліфікація: магістр з інженерії 

програмного забезпечення. 

Кваліфікація в дипломі: магістр з інженерії програмного 

забезпечення. 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми   

Освітньо-професійна програма «Розподілені програмні 

системи і технології» підготовки здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня за галуззю знань 

12 «Інформаційні технології» зі спеціальності 121. 

«Інженерія програмного забезпечення»  

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми   

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 1 рік 4 місяців.  

Наявність акредитації  Наказ МОН України № 3073-л від 21.12.2018р. 

Цикл/рівень   НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, QF-

LLL – 7 рівень.  

Передумови  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; освітно-

кваліфікаційний рівень «спеціаліст».  

Мова(и) викладання  Українська мова.  

Термін дії освітньо-

професійної програми   
5 років (з дня акредитації до наступного оновлення 

ОПП) 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньо-

професійної програми   

http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-

content/uploads/2020/09/ОПП_121_ІПЗ_МАГ.pdf 

http://org2.knuba.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 
Поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням наукового 

світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, 

фундаментальній сфері та в галузі інженерії програмного забезпечення. Досягнення 

означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, 

фундаментальності та цілісності 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна (галузь 

спеціальність) область 

знань 

Галузь знань 12 Інформаційні технології,   
спеціальність 121. «Інженерія програмного забезпечення»  



Орієнтація освітньо-

професійної програми  
 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра 

розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями 

у сфері інженерної та наукової діяльності у галузі 

інженерії програмного забезпечення. Головною 

перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на 

формування максимально широкого науково-технічного 

світогляду майбутнього професіонала. 

Опис предметної галузі  Об’єкт вивчення та діяльності: процеси розроблення, 

модифікації, аналізу, забезпечення якості, 

впровадження і супроводження програмного 

забезпечення. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, які здатні ставити 

розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, 

забезпечення якості, впровадження та супроводу 

програмних засобів, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: базові 

математичні, інфологічні, лінгвістичні, економічні 

концептуальні положення щодо розроблення і 

супроводу програмного забезпечення та забезпечення 

його якості. 

Методи, методики та технології: методи аналізу та  

моделювання прикладної області, виявлення 

інформаційних потреб, класифікації та аналізу даних 

для проєктування програмного забезпечення; методи 

розроблення вимог до програмного забезпечення; 

методи аналізу і побудови моделей програмного 

забезпечення; методи проєктування, конструювання, 

інтеграції, тестування та верифікації програмного 

забезпечення; методи модифікації компонентів і даних 

програмного забезпечення; моделі і методи надійності 

та якості в програмній інженерії; методи управління 

проєктами програмного забезпечення. 

Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та 

хмарні засоби підтримки процесів інженерії 

програмного забезпечення. 

Основний фокус 

освітньо-професійної 

програми 

Загальний:  

 ознайомлення з сучасними методами ефективного 

доступу до інформації, її збору, систематизації та 

збереження; 

 основними парадигмами проектування та розробки 

програмного забезпечення комп’ютеризованих систем; 

 методами планування життєвого циклу програмного 

забезпечення та розроблення моделі керування 

ресурсами;  

 основними протоколами мережі Інтернет, моделями 

Інтернет-сервесів; 



 методами проектування інформаційних WEB-

ресурсів з інтеграцією зовнішніх даних і програмних 

продуктів, використанням методів захисту інформації.  

Спеціальний:  

 забезпечення підготовки та отримання глибоких 

знань для ефективного використання нових 

інформаційно-комунікаційних технологій в різних 

предметних галузях промисловості, освіти, на 

підприємствах ІТ-сфери;  

 придбання стійких навичок щодо використання 

сучасних комунікаційних технологій, технологій 

віртуалізації, зберігання і обробки великих масивів 

даних при розробці сучасних інформаційних систем, що 

застосовуються в інноваційній діяльності підприємств 

та бізнес-структурах;  

 отримання навичок щодо прийняття рішень на основі 

методів сучасної теорії управління складними 

системами і об’єктами управління з використанням 

технологій обчислювального інтелекту.  

Ключові слова:   

програмне забезпечення, інформаційні технології, 

інженерія програмного забезпечення. 

Особливості програми  Дослідження та вирішення комплексних проблем в 

галузі інженерії програмного забезпечення, 

інформаційних технологій та дослідницько-

інноваційної діяльності, аналіз існуючих сучасних 

комп’ютерних систем. Орієнтовано на партнерство із 

вітчизняними та закордонними закладами освіти та 

науки, приватним сектором, науковцями та практиками, 

участь в міжнародних програмах з метою підвищення 

якості освіти. 
 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність до 

працевлаштування  
Професійна діяльність як інженера програмного 

забезпечення; інженера-програміста; системного 

програміста; програміста баз даних; web-програміста; 

системного адміністратора; інженера з супроводу 

інформаційних систем; фахівця з розробки та тестування 

програмного забезпечення. Випускники можуть 

працювати за професіями згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010:   

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 

2132.2 Інженер-програміст 

2132.2 Програміст (база даних) 

2132.2 Програміст системний 

2131.2 Аналітик  програмного  забезпечення  та 

мультимедіа    



2132.2 Програміст прикладний 

2149.2 Інженер-дослідник 

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  Магістри з науковим хистом за рекомендацією кафедри 

мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за 

програмою третього рівня FQEHEA, 8 рівня EQF-LLL та 

8 рівня HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в 

зарубіжних університетах і компаніях. 

Працевлаштування 

випускників 

Область професійної діяльності – розробка програмних 

продуктів, технологій та засобів розроблення 

програмного забезпечення, наукові дослідження, 

викладацька, експертна та консультативна діяльність у 

сфері інженерії програмного забезпечення. 
 

5 – Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання  

У процесі викладання передбачено застосування таких 

навчальних технологій, як: лекції проблемного характеру, 

лабораторні роботи, практичні заняття, робота в малих 

групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, що 

розвивають комунікативні та лідерські навички, 

самостійна робота з літературними джерелами, уміння 

узагальнення; змішані форми навчання з використанням 

дистанційних платформ масових онлайн курсів.  

Оцінювання  Усні та письмові іспити, заліки, тестування. Оцінювання 

здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно); 100 – бальною шкалою та 

шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX, F).  

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність  

(ІК) 

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності  
(ЗК)  
  

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу  та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК03. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні. 

ЗК04. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 



Фахові 

компетентності 

спеціальності (СК)   

СК01. Здатність аналізувати предметні області, 

формувати, класифікувати вимоги до програмного 

забезпечення. 

СК02. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або 

прикладні проєкти у сфері інженерії програмного 

забезпечення. 

СК03. Здатність проєктувати архітектуру програмного 

забезпечення, моделювати процеси функціонування 

окремих підсистем і модулів. 

СК04. Здатність розвивати і реалізовувати нові 

конкурентоспроможні ідеї в інженерії програмного 

забезпечення. 

СК05. Здатність розробляти, аналізувати та застосовувати 

специфікації, стандарти, правила і рекомендації в сфері 

інженерії програмного забезпечення.  

СК06. Здатність ефективно керувати фінансовими, 

людськими, технічними та іншими проєктними ресурсами 

у сфері інженерії програмного забезпечення. 

СК07. Здатність критично осмислювати проблеми у галузі 

інформаційних технологій та на межі галузей знань, 

інтегрувати відповідні знання та розв’язувати складні 

задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. 

СК08. Здатність розробляти і координувати процеси, 

етапи та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення на основі застосування сучасних моделей, 

методів та технологій розроблення програмного 

забезпечення. 

СК09. Здатність забезпечувати якість програмного 

забезпечення. 

 

7 – Програмні результати навчання  
Програмні 

результати навчання 

(РН) 

РН01 Знати і застосовувати сучасні професійні 

стандарти і інші нормативно-правові документи з 

інженерії програмного забезпечення 

РН02 Оцінювати і вибирати ефективні методи і моделі 

розроблення, впровадження, супроводу програмного 

забезпечення та управління відповідними процесами на 

всіх етапах життєвого циклу. 

РН03 Будувати і досліджувати моделі інформаційних 

процесів у прикладній області. 

РН04 Виявляти інформаційні потреби і класифікувати 

дані для проєктування програмного забезпечення. 

РН05 Розробляти, аналізувати, обґрунтовувати та 

систематизувати вимоги до програмного забезпечення.   

РН06 Розробляти і оцінювати стратегії проєктування 

програмних засобів; обґрунтовувати, аналізувати і 

оцінювати варіанти проектних рішень з точки зору якості 



кінцевого програмного продукту, ресурсних обмежень та 

інших факторів. 

РН07   Аналізувати, оцінювати і застосовувати на 

системному рівні сучасні програмні та апаратні 

платформи для розв’язання складних задач інженерії 

програмного забезпечення.  

РН08 Розробляти і модифікувати архітектуру 

програмного забезпечення для реалізації вимог замовника. 

РН09 Обґрунтовано вибирати парадигми і мови 

програмування для розроблення програмного 

забезпечення; застосовувати на практиці сучасні засоби 

розроблення  програмного забезпечення. 

РН10  Модифікувати існуючі та розробляти нові 

алгоритмічні рішення детального проєктування 

програмного забезпечення. 

РН11   Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого 

циклу програмного забезпечення, у тому числі з 

використанням релевантних моделей та методів 

оцінювання, а також засобів автоматизованого тестування 

і верифікації програмного забезпечення. 

РН12 Приймати ефективні організаційно-управлінські 

рішення в умовах невизначеності та зміни вимог, 

порівнювати альтернативи, оцінювати ризики. 

РН13 Конфігурувати програмне забезпечення, керувати 

його змінами та розробленням програмної документації на 

всіх етапах життєвого циклу. 

РН14 Прогнозувати розвиток програмних систем та 

інформаційних технологій. 

РН15 Здійснювати реінжиніринг програмного 

забезпечення відповідно до вимог замовника. 

РН16 Планувати, організовувати та здійснювати 

тестування, верифікацію та валідацію програмного 

забезпечення. 

РН17 Збирати, аналізувати, оцінювати необхідну для 

розв’язання наукових і прикладних задач інформацію, 

використовуючи науково-технічну літературу, бази даних 

та інші джерела. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення  Відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

згідно з діючим законодавством України (Постанова 

кабінету міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187, додаток 12). 



Матеріально-

технічне 

забезпечення   

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти згідно з діючим законодавством України 

(Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» від 30 грудня 2015 р., № 1187, додаток 13). 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

Відповідає технологічним вимогам щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти згідно з діючим 

законодавством України (Постанова кабінету міністрів 

України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 

грудня 2015 р., № 1187, додатки 14–15). 

9 – Академічна мобільність  

Національна 

кредитна мобільність  
Положенням університету передбачена можливість 

національної кредитної мобільності. 

Міжнародні кредитна 

мобільність  
Положенням університету передбачена можливість 

міжнародної кредитної мобільності 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних 

умовах або за індивідуальним графіком.  

   



 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  

2.1. Перелік компонент ОПП  

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої 

програми 

Кількість 

кредитів 

Форма  

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП  

ОК 1 Моделі та методи упраління 

проектами 

5,0 Екзамен 

ОК 2 Системна інженерія програмного 

забезпечення 

4,0 Екзамен 

ОК 3 Хмарні технології 5,0 Екзамен 

ОК 4 

Проектування і створення 

корпоративних інформаційних 

систем    

4,0 Залік 

ОК 5 Професійна іноземна мова 3,0 Залік 

ОК 6 Методологія  наукових досліджень 5,5 Екзамен 

ОК 7 
Метрологія і стандартизація в 

інформаційних системах 
5,0 Екзамен 

ОК 8 
Архітектура проектування 

програмного забезпечення 
6,0 Екзамен 

Загальний обсяг обов`язкових компонент 37,5 

  

Вибіркові  компоненти ОПП 

(здобувач обирає дисципліни сумарним обсягом 22,5 кредитів) 

ВК Дисципліни вибіркової компоненти 22,5 Залік/Іспит 

Загальний  обсяг вибіркових  компонент: 22,5 

Практика 

МП  Магістерська практика 6,0  Залік 

Загальний обсяг виробничої практики 6,0 

Атестаційна випускна робота на здобуття ОР «магістр» 

АВР Атестаційна випускна робота магістра 24,0 

Загальний обсяг АВР магістра 24,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

90  

  
 

Здобувач вищої освіти самостійно обирає дисципліни вибіркової 

компоненти на освітньому сайті КНУБА org2.knuba.edu.ua 

 

 

 

http://org2.knuba.edu.ua/?lang=ru
http://org2.knuba.edu.ua/?lang=ru


 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми (ОПП 37,5) 

Загальна підготовка 

 

ОК 1 

 Моделі та 
методи 

упраління 

проектами 
(5,0) 

 

ОК 2  

Системна 
інженерія 

програмного 

забезпечення 
(4,0) 

 

ОК 3  

Хмарні 
технології  

(5,0) 

ОК 4 

Проектування і 
створення 

корпоративних 

інформаційних 
систем    

(4,0) 

ОК 5 

Професійна 
іноземна мова  

(3,0) 

 

ОК 6 

Методологія  

наукових 
досліджень  

(5,5) 

ОК 7  

Метрологія і 

стандартизація в 
інформаційних 

системах 

(5,0) 
 

ОК 8 
Архітектура 

проектування 
програмного 

забезпечення 

(6,0) 
 

 

 

 

 
Вибіркова компонента (ВК 22,5)  

Магістерська практика (ВП 6,0) 

(ОК6-ОК10) 

Атестаційна випускна робота (АВР 24,0) 

(ОК1, ОК3-ОК-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 121.  

«Інженерія програмного забезпечення» проводиться у формі захисту атестаційної 

випускної роботи на здобуття освітнього рівня «магістр» та завершується видачею 

документу встановленого зразку про присудження йому рівня «магістр» із 

присвоєнням кваліфікації: магістр з інженерії програмного забезпечення. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

Кваліфікаційна робота має розв’язувати складну задачу або проблему 

інженерії програмного забезпечення і передбачати проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії 

закладу вищої освіти. 

Оприлюднення кваліфікаційних робіт з обмеженим доступом здійснюється 

відповідно до вимог законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти  

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (далі  СВЗЯ) в Університеті відповідає вимогам Європейських стандартів та 

рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України 

«Про вищу освіту» (2014) та статті 41 Закону України «Про освіту» (2017).  

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти містить:  

1) стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;  

2) систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;  

3) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

4) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

5) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;  

6) оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної 

(науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;  

7) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;  

8) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науковопедагогічних працівників;  

9) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти;  

10) створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування;  

11) інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньо-професійної програми 
 

№ 

п/п 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові)  

Компентентності (СК) 

З
К

0
1
 

З
К

0
2
 

З
К

0
3
 

З
К

0
4
 

З
К

0
5
 

С
К

0
1
 

С
К

0
2
 

С
К

0
3
 

С
К

0
4
 

С
К

0
5
 

С
К

0
6
 

С
К

0
7
 

С
К

0
8
 

С
К

0
9
 

ОК-1   +   + +  +       

ОК-2    + +  +   +      

ОК-3  +  +   + +     +   

ОК-4  +  +     + + +     

ОК-5  +  +   + +    + +   

ОК-6  +  +  +    +  +   + 

ОК-7  +  +   +    + +    

ОК-8   +  + +  + +    +   

МП  +  + + +  +  +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання  

відповідним компонентам освітньо-професійної програми 
 

№ 

п/п 
Програмні результати навчання (РН) 

Р
Н

 0
1
 

Р
Н

 0
2
 

Р
Н

 0
3
 

 Р
Н

 0
4
 

Р
Н

 0
5
 

Р
Н

 0
6
 

Р
Н

 0
7
 

Р
Н

 0
8
 

Р
Н

 0
9
 

Р
Н

 1
0
 

Р
Н

 1
1
 

Р
Н

 1
2
 

Р
Н

 1
3
 

Р
Н

 1
4
 

Р
Н

 1
5
 

Р
Н

 1
6
 

Р
Н

 1
7
 

ОК-1  +             +  +  

ОК-2  +      +        +  + 

ОК-3   +  +       + +  +  +  

ОК-4  +      + +  +   +  +  + 

ОК-5   +  +       + +  +  +  

ОК-6  +  +  +   +       +  + 

ОК-7  +  +  + +  + +   + + +  +  

ОК-8    +        +    +  + 

МП +  +  +      +  + +  +  
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