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Профіль освітньої програми зі спеціальності 

121 Інженерія програмного забезпечення 

                                                                    

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Хмельницький національний університет 

Факультет програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних 

систем 
Кафедра Інженерії програмного забезпечення 

Ступінь вищої освіти  магістр  

Назва освітньої 

кваліфікації 

Магістр з інженерії програмного забезпечення  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма Інженерія програмного забезпечення 

Тип диплому та  

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний, обсяг освітньої програми –  90  кредитів  
ЄКТС, термін навчання – 1,5  роки  
  

Наявність акредитації 2017 рік, термін дії сертифікату (УД, №23000514, 3 січня 2018 року) – 
п’ять років до 1 липня 2022 року, виданий Міністерством освіти та 
науки України 

Цикл/рівень НРК – 8 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; EQF LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня вищої освіти бакалавра 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 
програми 

1,5  роки 

Інтернет адреса 
постійного розміщення 
освітньої програми 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50  

2. Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих конкурентоздатних  на ринку праці  фахівців в галузі 
інформаційних технологій вирішувати складні задачі та практичні проблеми проектування, 
розробки та тестування програмних систем, володіти сучасними методами створення та 
обслуговування програмного забезпечення різного призначення. 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область  12 Інформаційні технології;121 Інженерія програмного забезпечення 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма  
 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій  за 

спеціальністю інженерія програмного забезпечення 

Ключові слова: програмне забезпечення, процеси, інструментальні 

засоби та ресурси розробки, супроводження та забезпечення 
якості програмного забезпечення 

Особливості програми Інтегрована підготовка фахівців до створення та використання 

програмно-технічних засобів, технологій виконання обчислень.  Для 

організації зв’язку з реальним виробництвом планується вивчення 

декількох навчальних дисциплін за програмами ІТ-фірм  
м. Хмельницького, під час якого студенти розв'язуватимуть реальні 
задачі. 
 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=50
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4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Назви професій за Національним класифікатором України 

ДК 003:2010 «Класифікатор професій»: 

2 Професіонали 

213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 

2132 Професіонали в галузі програмування 

2132.2 Розробники комп'ютерних програм 

2132.2 Інженер-програміст 

3121 Фахівець з інформаційних технологій 

3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 
післядипломної освіти   

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Основними видами навчальних занять є: лекція; лабораторне, 
практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 

Оцінювання Письмові  екзамени,  заліки, тестування, захисти  практики, курсових 
проектів (робіт), лабораторних робіт. 
 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність  

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 
характеру інженерії програмного забезпечення у професійній 
діяльності та/або у процесі навчання. 

Загальні 
компетентності (ЗК)  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК-3. Здатність проведення теоретичних та прикладних досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК-4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

працювати в команді співробітників. 

ЗК-5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК-6. Здатність удосконалювати свої навички на основі аналізу 

попереднього досвіду. 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (ФК) 

ФК-1. Здатність аналізувати предметні області, формувати, 
аналізувати та моделювати вимоги до програмного забезпечення. 
ФК-2. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати проектні 
завдання, знаходити раціональні методи й підходи до їх розв’язання. 
ФК-3. Здатність проектувати програмне забезпечення, включаючи 
проведення моделювання його архітектури, поведінки та процесів 
функціонування окремих підсистем і модулів. 
ФК-4. Здатність розвивати і реалізовувати нові конкурентоспроможні 
ідеї в інженерії програмного забезпечення. 
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ФК-5. Здатність оцінювати ступінь обґрунтованості застосування 
специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі 
та дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу 
програмного забезпечення.  
ФК-6. Здатність ефективно керувати фінансовими, людськими, 
технічними та іншими проектними ресурсами. 
ФК-7. Здатність систематизувати професійні знання щодо створення і 
супроводження програмного забезпечення. 
ФК-8. Здатність розробляти і координувати процеси, фази та ітерації 
життєвого циклу програмних систем на основі застосування 
відповідних моделей, методів та технологій розробки програмного 
забезпечення. 
ФК-9 Здатність забезпечувати дотримання вимог щодо якості 
програмного забезпечення. 
 
 

7. Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН-1 Знати і системно застосовувати методи аналізу та моделювання прикладної 

області, виявлення інформаційних потреб і збору вихідних даних для 

проектування програмного забезпечення. 

ПРН-2 Обґрунтовувати вибір методів формування вимог до програмної системи, 

розробляти, аналізувати та систематизувати вимоги. 

ПРН-3 Знати і застосовувати базові концепції і методології моделювання 

інформаційних процесів. 

ПРН-4 Оцінювати і обирати методи і моделі розробки, впровадження, експлуатації 

програмних засобів та управління ними на всіх етапах життєвого циклу. 

ПРН-5 Розробляти і оцінювати стратегії проектування програмних засобів; 

обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати прийняті проектні рішення з точки 

зору якості кінцевого програмного продукту. 

ПРН-6 Аналізувати, оцінювати і обирати методи, сучасні програмно-апаратні 

інструментальні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні та 

програмні рішення для ефективного виконання конкретних виробничих 

задач з програмної інженерії. 

ПРН-7 Обґрунтовано обирати парадигми і мови програмування для вирішення 

прикладних завдань; застосовувати на практиці системні та спеціалізовані 

засоби, компонентні технології (платформи) та інтегровані середовища 

розробки програмного забезпечення. 

ПРН-8 Проводити аналітичне дослідження параметрів функціонування програмних  

систем для їх валідації та верифікації, а також проводити аналіз обраних 

методів, засобів автоматизованого проектування та реалізації програмного 

забезпечення. 

ПРН-9 Знати і застосовувати сучасні професійні стандарти і інші нормативно-

правові документи з інженерії програмного забезпечення. 

ПРН-10 Вміти приймати організаційно-управлінські рішення в умовах 

невизначеності. 

ПРН-11 Набувати нові наукові і професійні знання, вдосконалювати навички, 

прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних технологій. 
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ПРН-12 Застосовувати моделі і методи оцінювання та забезпечення якості на всіх 

стадіях життєвого циклу програмного забезпечення. 

ПРН-13 Знати і застосовувати на практиці різні методології та засоби  реінжинірингу 

успадкованих програмних систем. 

 

 
 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення 
Всі викладачі мають рівень наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів 
ліцензійних вимог. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 
робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 
потребам. Для проведення практичних робіт, інформаційного пошуку 
та обробки результатів наявні спеціалізовані комп’ютерні класи 
факультету з необхідним програмним забезпеченням 

Інформаційне та навчально-
методичне забезпечення 

Наявність: 
- українських та закордонних фахових періодичних видань 
відповідного спеціальності профілю у бібліотеці (у тому числі в 
електронному вигляді);  
- офіційного веб-сайту ХНУ, на якому розміщена основна інформація 
про організацію навчального процесу; 
-  модульного середовища для навчання MOODLE; 
- електронної бібліотеки університету; 
- освітньої програми, навчального плану, робочих програм з усіх 
навчальних дисциплін навчального плану;  
- програм з усіх видів практичної підготовки та підсумкової атестації; 
- методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних 
робіт, курсового та дипломного проектування. 
 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Можливий обмін по лінії міжуніверситетської співпраці на основі 

двосторонніх договорів між Хмельницьким  національним 

університетом та університетами України  (Київський національний 

університет ім. Т. Шевченка, Національна академія прикордонної 

служби України ім. Б. Хмельницького, Чернівецький національний 

університет ім. Ю. Федьковича, Запорізький національний 

університет) 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Можливий обмін по лінії участі ХНУ у міжнародних проектах 

мобільності, зокрема  Erasmus+ 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Не здійснюється 
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ІІ. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Шифр 
КОП 

 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, 

дипломна  робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю С
ем

ес
т
р

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Дисципліни загальної підготовки (ОЗП)  

ОЗП.01 
Методологія та організація наукових 

досліджень 

3 залік 2 

ОЗП.02 Філософські проблеми наукового пізнання 3 іспит 2 

ОЗП.03 Англійська  мова за професійним спрямуванням 6 залік 1,2 

Дисципліни професійної підготовка (ОПП) 

ОПП.01 Архітектура програмного забезпечення систем 7 іспит 1 

ОПП.02 
Розробка комп'ютерних систем на Java 

платформі  

7 іспит 1 

ОПП.03 Засоби захисту інформації 6 залік 1 

ОПП.04 Переддипломна практика 
9 диференц. 

залік 
3 

ОПП.05 Дипломна   робота 21 Дипломна  
робота 

3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 62  
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ       2 

Вибіркові дисципліни 28 залік 1,2 

Загальний обсяг вибіркових компонент 28   

Загальний обсяг освітньої програми 90  
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2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

Структурно-логічна схема підготовки визначає процес реалізації ОП, тобто короткий опис 

логічної послідовності вивчення компонент ОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою спеціальності Інженерія 

програмного забезпечення проводиться у формі захисту дипломної  роботи та завершується 

видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра  з 

присвоєнням кваліфікації: магістр з інженерії програмного забезпечення. У дипломній  роботі не 

може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Атестація здійснюється відкрито 

і публічно. 

 

 

 

IV. 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 

Архітектура 

програмного 

забезпечення  

ІПЗ 

Розробка 

комп'ютерних 

систем на Java 

платформі 

Засоби 

захисту 

інформації 

Англійська  

мова за 

професійни

м 

спрямуванн

ям 

Методологія та 

організація 

наукових 

досліджень  

Англійськ

а  мова за 

професійн

им 

спрямуван

ням 

Філософські 

проблеми 

наукового 

пізнання 

Переддипломна практика 

Дипломна робота 
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забезпечення якості вищої освіти (ЕSG), статті 16 Закону України «Про вищу освіту» (2014) та 

статті 41 Закону України «Про освіту» (2017). Створена СВЗЯ функціонує на п'яти 

організаційних рівнях відповідно до розроблених нормативних документів, що розміщені на 

вебсайті Університету 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

містить: 

 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 

освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату;  

9) інших процедур і заходів 

 

V.  Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 

 

 

 

 
 ОЗП1 ОЗП2 ОЗП3 ОПП1 ОПП2 ОПП3 ОПП4 ОПП5 

ЗК01         

ЗК02         

ЗК03         

ЗК04         

ЗК05         

ЗК06         

ФК01         

ФК02         

ФК03         

ФК04         

ФК05         

ФК06         

ФК07         

ФК08         

ФК09         
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VІ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 

 

 
 ОЗП1 ОЗП2 ОЗП3 ОПП1 ОПП2 ОПП3 ОПП4 ОПП5 

ПРН01         

ПРН02         

ПРН03         

ПРН04         

ПРН05         

ПРН06         

ПРН07         

ПРН08         

ПРН09         

ПРН10         

ПРН11         

ПРН12         

ПРН13         
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