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1.Профiль освiтньо-професiйноi програми

зi спецiальностi 123 <<Комп'ютерна iHжceHepip>

1 - Загальна iнформацiя
Повна назва закладу

фаховоi передвищоi
освiти

,,Щержавний навча.tlьний заклад кСеверодонецьке вище професiйне

училище)

OcBiTHbo - професiйний
ступiнь та назва
квалiфiкацii мовою
оригiналу

Фаховий молодший бакалавр

Квалiфiкацiя - Фаховий молодший бака-ltавр з комп'ютерноi
iнженерii

Офiцiйна назва

освiтньоiпрограми
Комп'ютерна iнженерiя

Тип диплому таобсяг
ocBiTHboi
програми

,Щиплом фахового молодшого бакалавра, одиничний,
120 кредитiв еКТС,т epMiH навчання 1piK 10 мiсяцiв

наявнiсть
акредитацii

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
Сертифiкат про акредитацiю вiд 31жовтня 2017 року
серiя Н.Щ Ns lЗ94422

Щикл/рiвень НРК УкраiЪи - 5 piBeHb / фаховий молодший бакалавр

Передумови Наявнiсть повноi загальноi середньоi освiти та ocBiTHbo-
квалiфiкацiйного рiвня ква;liфiкованого робiтника за вiдповiдним
наIIрямом

Мова(и)
викладання

УкраiЪська мова

TepMiH дii
освiтньоiпрограми

З 01.09.2020 року

Iнтернет-ап,реса

постiйного розмiщення
опису ocBiTHboi
програми

https ://www. svpu-profi .lg.ua

2. Мета ocBiTHboi програми
Забезпечити студентам здобуття знань, yMiHb та навикiв, необхiдних для вирiшення типових
професiйних завдань з використанням сучасних iнформацiйних технологiй у рiзних галузях
науки, технiки, соцiально-економiчнiй та полiтичнiй сферах, глобальних i локальних
екологiчних проблемах та народному господарствi в цiлому

3. Характеристика ocBiTHboi програми
Предметна

область
Об'ектами професiйноi дiяльностi с:

- прогрЕllvlно-технi.пri засоби (апаратнi, програмованi,
реконфiгурованi),



(галузь знань,

спецiальнiсть)
системне та прикJIадне прогрЕlмне забезпечення комп'ютерiв та комп'ЮТеРНИХ

систем унiверсального та спецiального призначення, в тому
.п,rслi стацiонарних, мобiльних, вбудованих, розподiлоних тощо, локаJIьних,

глобальних комп'ютерних мереж та мережi IHTepHeT, кiберфiзичних систем,

IHTepHeTy речей, IТ-iнфраструктур, iнтерфейси та протоколи взаемодii ik

компонентiв.
ftiлями навчання с формування компетентностей (загальних 15, фахових
18, та 36 програмних результатiв навчання), що необхiднi для виконання

професiйних обов'язкiв у рамках об'сктiв професiйноi дiяльностi у складi

колективу з урахуванням особливостей майбутньоi професii i можливих

первинних посад фахiвцiв з комп'ютерноi iнженерiТ.

Орiснтацiя
ocBiTHboi
програми

Освiтньо-професiйна для фахового молодшого бакалавра

основний

фокус ocBiTHboi
програми

Спецiальна ocBiTa в галузi: Iнформацiйний технологii за спецiшIьнiстю

<<Комп'ютерна iнженерiяD

ключовi слова:

о Апаратне забезпечення комп'ютерних систем;

о Програмне забезпечення комп'ютерних систем;

о Комп'ютернi системи та мережi.

4. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування та подальшого навчання
Придатнiсть
до праце-
влаштування

Назви професiй згiдно з Нацiональним класифiкатором професiй
(ЩК 003:2010)

Фахiвцi
1 Технiчнi фах вцl в галузl прикладних наук татехнlки
11 Технiчнi фах вцi в галузi фiзичних наук та техцiки
lt4 Технiчнi фах
119 Iншi технiчн фахiвцi в галузi фiзичних наук та технiки
|2 Технiчнi фахiвцi в галузi обчислювальноi технiки
12]' Технiки-програмiсти

\|2з Контролери та регулювальники промислових роботiв
]13 Оператори оптичного та електронного устаткування
]1з1 Фотографи та оператори устаткування для реестрацii

зображення та звуку
зlз2 Оператори радiо- та телекомунiкацiйного устаткування
3 133 Оператори медичного устаткування
139 Iншi оператори оптичного та електронного устаткуванIIя

Технiчнi службовцi
1 Службовцi, пов'язанi з iнформацiсю

+11

It2 Оператори машин для оброблення TeKcTiB
професii

подiбнi

1l 13 Оператори iз збору даних
+tI4 Оператори лiчильних машин

l



, заинятl з

повlязанi зIншi

5. Викладання та оцiнювання
Викладання та
навчання

Пiдходи до освiтнього процесу:tдходи до освlтнього процесу: проблемно-орiентований,
петентнiсний. Форми органiзацii освiтнього процесу: лекцii, лабораторнi

, семiнари, практичнi заняття, самостiйна робота з методичним
печенням, виконання курсових проектiв i робiт, консультацii з

кладачами, практична пiдготовка. Проведення виiъних та натурних
к. ВарiатИвний поШук необхiдного рiшення на ocHoBi ryртковоi

заняття мають iнтерактивний, науково-пiзнавальний характер,
роводяться з використанням сучасних iнформацiйно-комунiкативних

Оцiнювання Вudu: поточний, перiодичний, пiдсумковйt, сацлоконтроль.
ФОРЛtu КОНmРОЛЮ: Усне та письмове опитування, TecToBi завдання, захист
лабораторних та практичних робiт, захисти курсових проектiв, захист
дипломного проекту

б. Програмнi компетентностi
Iнтегратlьна

компетентнiсть практичнi проблеми в галузi комп'ютерноi iнженерii в професiйноi
дiяльностi або у процесi навчання, що передбачае застосування теорiй та
методtв вtдповiдних наук i характеризуються комплекснiстю та
невизначенiстю умов

l1 l5 CeKpeTapi
l|2
tt2l Реестратори бухга-штерських даних
+|9

Подальше
навчання



Загальнi
компетентностi
(зк)

ЗК1. Здатнiсть спiлкуватися другою (iноземною) мовою.

ЗК2. Здатнiсть до навчання та готовнiсть пiдвищувати piBeHb cBoix мовних

знань.
ЗК3. Здатнiсть до формування свiтогляду, розумiння принципiв розвитку
суспiльства.
ЗК4. Здатнiсть вести дискусiю, використовувати вiдповiдно термiнологiю

та способи вираження думки в уснiй та письмовiй формах рiдноi мови.

ЗК5. Здатнiсть до сприйняття культури та звичаiв iнших KpaiH i народiв,

топерантного ставлення до нацiональних, расових, конфесiйних

вiдмiнностей, здiбнiсть до мiжкультурних комунiкацiй у сферi виробництва

та технологiй.
ЗК6. Здатнiсть працювати як iндивiдуttльно, так i в командi.

ЗК7. Здатнiсть володiти основами законодавства про фiзичну культуру i
спорт, методами i засобами фiзичного виховання для оптимiзацii

працездатностi та здорового способу життя.

ЗК8. Здатнiсть розумiти i ана.пiзувати взаемовiдносини суспiльства з

навколишнiм природним середовищем та використовувати ocHoBHi закони

природи у професiйнiй дiяльностi.
ЗК9. Здатнiсть до оцiнки та аналiзу соцiально-економiчних процесiв на

рiзних рiвнях.
ЗКl0. Здатнiсть працювати з iнформацiею, використовуючи HoBiTHi

I iнформачiйнi i комунiкацiйнi технологii.

| ЗКr1. Здатнiсть до аналiзу та синтезу на ocHoBi логiчних аргументiв та|,
| перевiретих фактiв.

| ЗКtZ. Здатнiсть визначити наявнiсть проблеми, аналiзувати та вирiшувати

I iT, обrрунтовувати управлiнськi рiшення та забезпечувати ix правомочнiсть.

| 
ЗКrЗ. Здатнiсть збирати та аналiзувати данi, необхiднi для розрахунку

l економiчних i соцiально-економiчних показникiв, що характеризують
I

l дiяльнiсть суб'сктiв господарювання.
I

| ЗКt+. Здатнiсть обробляти та iнтерпретувати з використанням базових|"
| знань iнформатики даннi, що необхiднi для здiйснення професiйноi

l дiяльностi.

| ЗКrS. Здатнiсть застосовувати ocHoBHi методи органiзацii безпеки
l.
l життедiяльностi людей, ik захисту вiд можливих наслlдкlв аварlй,
I

| катастроф, стихiйних лих, iнших ситуацiй в сферi виробництва та
l...
l технологlи.
l

Фаховi
компетентностi
спецiальностi
(Фк)

ФК1. Здатнiсть до математичного та логiчного мислення, знання основних

понять, iдей i методiв фундамента;lьноi математики, фiзики та вмiння Тх

використовувати пiд час розв'язання конкр9тних задач.

ФК2. Знання дискретних структур, закономiрностей випадкових явищ,

здатнiсть застосовувати ix для розв'язацня професiйних завдань.

ФК3. Володiння основами економiчноi Teopii, пiдприсмництва та бiзнесу.

ФК4. Здатнiсть застосовувати знання основ охорони працi, виробничоi

caHiTapii i пожежноi безпеки пiд час роботи з устаткуванням таобладнанням.

ФК5. Базовi знання в областi комп'ютерноi iнженерii в обсязi, необхiдномУ

для розумiння базових принципiв органiзацii та функцiонування апаратних

засобiв сучасних систем обробки iнформацii, основних характеристик,

можливостей i областей застосування обчислювальних систем рiзногО
призначення.



ФКб. Знання та розрлiння основ програмування, мови рiзних piBHiB та ixHix
переваг для розв'язання конкретних задач, методiв розроблення
програмного забезпечення комп'ютеризованих систем з використанням
сучасних технологiй.
ФК7. Знання серверних технологiй створення веб-застосувань, основних
принципiв роботи сайтiв та cepBiciB IHTepHeT; можливостi застосування мов
програмування для створення iнтерактивних сайтiв, ixHi особливостi,
призначення та застосування; здатнiсть застосовувати методи та
iHcTpyMeHTmlbHi засоби для проектування веб-сайтiв.
ФК8. Здатнiсть до об'ектно-орiентованого мислення, знання об'ектно-
орiентованих мов програмування та здатнiсть застосовувати ik.
ФК9. Знання основ архiтектури комп'ютерiв i комп'ютерних мереж, умiння
застосовувати iх в процесi обrрунтування технiчного забезпечення IC.
ФК10. Знання загальних принципiв органiзацiТ та функцiонування
операцiйних систем, здатнiсть розробляти елементи системного
програмного забезпечення.
ФКlt. Знання методiв, методик контролю та тестування правильностi

роботи програмного забезпечення комп'ютеризованих систем.
ФК12. Здатнiсть розробляти та використовувати методи обробки зображень

у растрових i векторних графiчних редакторах, створювати комп'ютернi
моделi.
ФК13. Базовi знання технiчних характеристик, конструктивних
особливостей, застосування i правил експлуатацiт комп'ютерних систом,
мереж та програмно-технiчних засобiв.
Фк14. Здатнiсть розробляти алгоритмiчне та програмне забезпечення,
компононти комп'ютерних систем та мереж, IHTepHeT додаткiв,
кiберфiзичних систем з використанням сучасних методiв i мов
програмування, а також засобiв i систем автоматизацii проектування тощо.
Фк 1 5. Здатнiсть проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп'ютернi
системи та мережi рiзного виду та призначення.
ФК16. Здатнiсть створювати системне та прикладне програмне забезпечення
комп'ютерних систем та мереж.
Фк17. Здатнiсть здiйснювати органiзацiю робочих мiсць, ixHe технiчне
оснащення, розмiщення комп'ютерного устаткування, використання
органiзацiЙних, технiчних, алгоритмiчних та iнших методiв i засобiв захисту
iнформацii.
ФКl8. Здатнiсть оформляти отриманi робочi результати у виглядi
презентацiй, науково-технiчних звiтiв, статей i доповiдей.

7. Програмнi результати навчання (ПРН)

Знання
ПРН1. Здатнiсть продемонструвати знання i розуплiння наукових i
математичних принципiв, що лежать в ocнoBi комп'ютерноi iнженерii.
ПРН2. Здатнiсть продемонструвати знання основ професiйно-орiентованих
дисциплiн спецiальностi: методiв та засобiв с)часних iнформацiйних
технологiЙ, комп'ютерноi технiки та сучасних технологiЙ, комп'ютерноi
технiки та сучасних технологiй проектування та програмування
iнформацiйних систем, математичних методiв аналiзу, систематизацii та
зберiгання науково-технiчноТ iнформацii, принципiв i методiв побудови та
застосування комtI'ютерних мереж, принципiв wеь-технологiй та методiв i
засобiв ix використання для вирiшення задач спецiальностi.



прн3. Здатнiсть продемонструвати знання та навики щодо проведення

експериментiв, збору даних та моделювання в комп'ютерних системах.

прн4. Здатнiсть продемонструвати знання та розумiння методологiт iз

HoBiTHix технологiй в гilлузi комп'ютерноi iнженерii.

прн5. Здатнiсть продемонструвати розумiння впливу технiчних рiшень в

суспiльному, економiчному, соцiальному i екологiчному KoHTeKcTi.

прн6. Здатнiсть продемонструвати знання основ економiки та управлiння
проектами.
прн7.знати i розумiти Haykoвi i математичнi положення, що лежать в
ocнoBi функцiонування комп'ютерних засобiв, систем та мереж.

Умiння гIрн& Умiння використовувати ocHoBHi поняття, iдеi та методи

фундаментальноi математики пiд час розв'язання конкретних задач в

областiкомп' ютерноi iнженерii.

прн9. Умiння застосовувати ймовiрносно-статистичнi методи для

розв'язання професiЙних завдань.

прнl0. УмiннЯ розробляти, аналiзуватИ та застосовувати ефективнi

алгоритми для розв'язання професiйних завдань в областi комп'ютерноi

iнженерii.
прн1 1. Розробляти програми розв'язання прикладних задач iнформацiйних

систем.
ПРН12. Володiння методilми i засобами пiдтримки командноi роботи,
планування та ефективноi органiзацii працi, безперервного контролю якостi

результатiв роботи, соцiальноi комунiкацii.
ПРН13.,Умiння здiйснювати об'ектно-орiентований аналiз, моделювання,

проектування та прогрtlп{ування прогрЕlIvIних систем.

прн14. Умiння проектувати' розробляти та обспуговувати web-

застосуванняз динамiчним контентом, використовуючи WЕВ-технологii.

прн15. УмiннЯ створювати pacTpoBi та BeKTopHi зображення

iнструмеНтчUIьнимИ засобамИ графiчниХ редакторiв, обробляти цифровi

фотографii, створювати анiмацiйнi зображення та комп'ютернi моделi.

ПРН16. Умiння застосовувати методи та алгоритми компtютерноТ графiки у
процесi розробки графiчних застосувань, проектувати та створювати

системи мультимедiа i графiчного моделювання.

прн17. Використовувати сучаснi апаратнi та телекомунiкацiйнi засоби для

ефективного супроводження обчислювального процесу.

прн18. Виконувати монiторинг технiчних засобiв комп'ютерних мереж для

пiдтримки працездатностi обчислювальноi системи.

прн19. Встановлювати, конфiгурувати та налаштовувати системне та

прикладне програмне забезпечення та адаптувати iх до умов експлуатацii.

прн20. Володiти методами, засобами, стандартами захисту програмних

систем i даних в умовах супроводженнrI та експлуатацii програмних систем

iкомплексiв.
прн21. Умiння встановлювати, налаштовувати, адмiнiструвати операцiйнi

системи, змiнювати конфiгурацiю обчислюваJIьноi системи, визначати ii
продуктивнiсть в процесi системотехнiчного обслуговування.

прн22. Застосовувати ocHoBHi принципи пiдприсмницькоi дiяльностi в

процесi аналiзу та укладання бiзнес-пропозицiй та бiзнес-планiв в галузi IT.



ПРН23.Умiти застосовувати знання для iдентифiкацii, формулювання i

розв'язування технiчних задач спецiальностi, використовуючи вiдомi

методи.

ПРН24.Умiти застосовувати знання для розв'язування задач аналiзу та

синтезу засобiв, характерних для спецiальностi.

ПРН25.Умiти застосовувати знання технiчних характеристик,

конструктивних особливостей, призначення i правил експлуатацii

програмно-технiчних засобiв комп'ютерних систем та мереж для вирiшення

технiчних задач спецiальностi.

ПРН26.Умiти розробляти програмне забезпечення для

розподiлених застосувань.

ПРН27. Умiти розраховувати, експлуатувати, типове для
обладнання.

ПРН28.Умiти здiйснювати пошук iнформацii в рiзних джерелах для

розв'язання задач комп'ютерноi iнженерii.

ПРН29.Умiти ефективно працювати як iндивiдуально, так i у складi

команди.

ПРН3O.Умiти iдентифiкувати, класифiкувати та описувати роботу
комп'ютерних систем та ix компонентiв.

ПРН3l.Умiти поеднувати теорiю i практику, а також приймати рiшення та

виробляти стратегiю дiяльностi для вирiшення завдань спецiа.ilьностi з

урахуванням загальнолюдських цiнностей, суспiльних, державних та

виробничих iHTepeciB.

вбудованих i

спецiа.пьностi

Комунiкацiя ПРН 32. Вмiння спiлкуватись, включаючи усну та письмову комунiкацiю

украiнською мовою та однiею з iноземних мов (англiйською, нiмецькою).

ПРН 33. Вмiння використовувати iнформацiйнi технологiI та iншi методи

для ефективного спiлкування на професiйному та соцiальному рiвнях.
Автономiя i
вiдповiдальнiсть

ПРН З4. Здатнiсть адаптуватись до нових ситуацiй, обrрунтовувати,

приймати та реалiзовувати у межах компетенцii рiшення.
ПРН 35. Усвiдомлювати необхiднiсть навчання впродовж усього життя з

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань,

удосконz}лення креативного мислення.

ПРН 36. Вiдповiдально ставитись до виконуваноi роботи та досягати
поставленоi мети з дотриманням вимог професiйноi етики.

8. Ресурсне забезпечення реалiзацii програми
Кадрове
забезпечення

Bci педагогiчнi працiвники, що забезпечують освiтньо-професiйну програму

за квалiфiкацiею вiдповiдають профiлю i напряму дисциплiн, що

викладаються, мають необхiдний стаж педагогiчноi роботи та досвiд
практичноi роботи.
Вiдповiдае лiцензiйним умовам.

Матерiально-
технiчне
забезпечення

Матерiально-технiчне забезпечення дозволяе повнiстю забезпечити освiтнiй

процес протягом всього циклу пiдготовки за освiтньою програмою. Стан

примiщень засвiдчено санiтарно-технiчними паспортЕlI\,Iи, що вiдповiдають

iснуючим нормативним актам.



Iнформацiйне
та навчаJIьно-

методичне
забезпечення

Використання вiртуального навчального соредовища ДНЗ
ВПУ), методичних розробок педагогiчних працiвникiв,
навчальних посiбникiв бiблiотечного фонду ВПУ.

кСеверодонецьке

пiдручникiв та

9. Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

Пiдвищення квалiфiкацii (стажування) педагогiчних працiвникiв у
вiтчизняних закладах вищоi освiти та на пiдприемствах.



l". Перелiк компонентiв освiтньо-професiйноi програми
Перелiк компонент ОП

Код навчальноi
дисциплiни

Компоненти ocBiTHboi програми (навчальнi
дисциплiни, KypcoBi проекти фоботи),

практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю
1 2 4

цикл дисциплiн, що формують загальпi компетентностi
обов'язковi компоненти оп

ок1 Iсторiя Украiъи 45l1.5 Залiк
ок2 УкраiЪська мова (за проф. спрям.) 45l1,5 Iспит
окз основи фiлософських знань 45l|"5 Iспит
ок4 Культурологiя 45l1.,5 Залiк
ок5 Соцiологiя 45l1,5 Залiк
окб Економiчна теорiя з8l1,25 Зшiк
ок7 Основи правознавства 30/1 Залiк
ок8 Iноземна мова (за професiйним

споямчванням)
|35l4,5 Iспит

ок9 Фiзичне виховання (позакредитна
дисциплiна)

180/6 Залiк

ок10 Фiзика 75l2,5 Залiк
ок1 1 Теорiя електричних та магнiтних кiл 45l1,5 Залiк
ок12 Вища математика 150/5 Залiк
ок13 Теорiя ймовiрностi та математична

статистика 45lI,5 Iспит

ок14 Алгоритми i методи обчислень 45l1,5 Залiк
ок15 Комп'ютерна логiка 6812,25 Iспит
ок16 дискрётна математика 45l1,5 Залiк
oКt7 основи екологii 45l1,5 Залiк

загальний обсяг обов' язкових компонент: зl",5

Щикл дисциплiн, що формують професiйнi компетентностi

обов'язковi компоненти Оп
ок18 Комп'ютерна cxeмoTexHiKa 180/6 Iспит,

курсовий
проект

oкl 9 Програмування I20l4 Iспит
ок20 Комп'ютерна електронiка tз5l4,5 Iспит
ок21 ApxiTeKTypa комп'ютерiв l 80/6 Iспит
ок22 Системне програмування 90lз Залiк
ок23 Операцiйнi системи з8lI,25 Зшiк
ок24 Комп'ютернi системи та мережi 45lI,5 Iспит,

курсовий
проект

ок25 Електрорадiовимiрювання 60l2 Залiк
ок2б Периферiйнi пристроi 98lз,25 За_гriк

ок2,| Надiйнiсть, дiагностика та експлуатацiя
комп'ютерних систем та мереж

60l2 Залiк

ок28 Безпека житгедiяльностi та охорона працi 45l|,5 Залiк
ок29 EKoHoMiKa та планування виробництва 6012 Iспит

загальний обсяг обов'язкових компонент: 37
Вибiрковi компоненти ОП

(за вибором закладу освiти)
вБ1 Охорона працi в галузi 30/1 Залiк
вБ2 Основи Iнтернет-технологiй та WЕВ-дизайну 165/5,5 Iспит



вБз Програмування мобiльних додаткiв 5,5 Iспит
вБ4 Захист iнформацii 6012 Залiк
вБ5 Органiзацiябаз даних та знань 90lз Залiк

(за вибором здобувача освiти)
вБз1 Графiчне та геометричне моделювання

9

Залiк
вБз2 XMapHi технологii За-тl к
вБзз Органiзацiя cepBepiB гпобальних мереж Зал к
вБз4 WеЬ-програмування Зал к
вБз5 Проектування мультисервiсних мереж Залiк
вБзб Iнтелектуальнi робото технiчнi системи Залiк
вБз7 Комп'ютернi системи штучного iнтелекту Залiк
вБз8 Залiк

Загальний обсяг вибiркових компонент: 26
I|икл

практичноi пЦготовки
Навчальнi практики
Навчальна комп'ютерна практика 90lз
Виробничi практики
Переддипломна |з5l4,5
Загальний обсяг з практичноi пiдготовки 22517,5

.Щипломне проектування 180/6

Екзаменацiйна сесiя (в тижнях) з60l12
Загальний обсяг ocBiTHboi програми: t20

,,

3. Форма атестацii здобувачiв вищоi освiти

Атестацiя випускникiв освiтньо-професiйноi програми <<Комп'ютерна

iнженерiя) спецiЕtльностi 123 <Комп'ютерна iнженерiя>) проводиться у формi
захисту квалiфiкацiйного дипломного проекту та завершуеться видаЧеЮ

документу встановленого зр€вка про присудження йому ступеня фаховий
молодший бака_павр iз присвоенням кв€lлiфiкацii: TexHiK - програмiст.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.
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