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1. Вступ 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про 

вищу освіту» освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному 

рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, 

які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), 

якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Вищий навчальний заклад на підставі Стандарту вищої освіти за відповідним 

рівнем вищої освіти з певної спеціальності розробляє освітні програми. 

Освітньо-професійна програма розробляється для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час: 

– проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

 

2. Нормативні посилання 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний 

від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 

авт.-уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, 

Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

 

3. Визначення  

У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у 

Законі України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 
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4. Позначення і скорочення 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська 

кредитна трансферно-накопичувальна система. 

 

5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою 

Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобувати 

ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх 

розподіл 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 240 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за циклами загальної та професійної підготовки: 

Складові Кредитів ЄКТС 

Цикл загальної підготовки (за спеціальністю): 154,5 

І. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки 51 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки 66 

ІІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 13,5 

ІV. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки  

(за вибором студентів) 
24 

Цикл професійної підготовки (за спеціалізацією): 85,5 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 49 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки  

(за вибором студентів) 
36,5 

 

7. Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 122 Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології студент після засвоєння цієї програми має 

продемонструвати такі результати навчання. 

7.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1 Здатність вчитися, здобувати нові 

знання, уміння, у тому числі в 

галузі, відмінної від професійної 

 

ЗНАННЯ 

- способів та методів навчання; 

- методів самоосвіти; 

- основ наукової та дослідницької 

діяльності. 

УМІННЯ 

- системно мислити; 

- використовувати довідкову 

літературу, технічну документацію; 

- розвивати та застосовувати у 

СК-2 Здатність застосовувати професійні 

знання й уміння на практиці 

СК-3 Здатність гнучко адаптуватися до 

різних професійних ситуацій, 

проявляти творчий підхід, ініціативу  

СК-4 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, критичного 
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

оцінювання й переосмислювання 

накопиченого досвіду (власного і 

чужого) 

професійній діяльності творчі здібності; 

- застосовувати та сприймати критику, в 

т.ч. самокритику; 

- відповідально ставитися до 

професійних обов’язків та виконуваної 

роботи; 

- організовувати робоче місце. 

СК-5 Здатність аналізувати проблеми, 

ставити постановку цілей і завдань, 

виконувати вибір способу й методів 

дослідження, а також оцінку його 

якості 

СК-6 Здатність організовувати свою 

діяльність, працювати автономно та 

у команді, ведення переговорів та 

вирішення конфліктних ситуацій 

7.2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність працювати з інформацією: 

знаходити, оцінювати й 

використовувати інформацію з 

різних джерел, необхідну для 

рішення наукових і професійних 

завдань 

ЗНАННЯ 

- математичних та природничих наук, в 

тому числі з інтелектуального аналізу 

даних, технологій видобування 

інформації; 

- інформаційних технологій, мов 

програмування, інструментарію 

програміста; 

- адміністративних, правових та 

економічних основ професійної 

діяльності; 

- української мови; 

- іноземної мови в обсязі, достатньому 

для загального та професійного 

спілкування; 

- принципів систематизації інформації. 

УМІННЯ 

- застосовувати знання 

фундаментальних дисциплін для 

розв’язку професійних задач; 

- правильно застосовувати мовні засоби 

залежно від сфери та мети спілкування; 

- сприймати, усвідомлювати та 

передавати інформацію у повному обсязі 

без спотворення змісту; 

- оцінювати професійні рішення, в т.ч. 

власні, з економічної, екологічної та 

етичної точки зору; 

- складати ділові папери та типові у 

професійній діяльності документи; 

- застосовувати мови програмування, 

мови опису інформаційних технологій, 

мови специфікацій; 

- застосовувати інструментальні засоби 

при проектуванні та створенні 

інформаційних систем, продуктів і 

ІК-2 Здатність вирішувати проблеми в 

професійній діяльності на основі 

аналізу й синтезу 

ІК-3 Здатність до застосування 

системного підходу у процесі 

вирішення наукових і професійних 

задач 

ІК-4 Здатність використовувати у 

професійній діяльності базові знання 

у галузі природничих, соціально-

гуманітарних та економічних наук 

ІК-5 Здатність грамотно будувати 

комунікацію в усній і письмовій 

формі українською та англійською 

мовами, виходячи із цілей і ситуації 

спілкування 
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

сервісів інформаційних технологій; 

- володіти методами і засобами 

підтримки командної роботи. 

7.3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код 
Соціально-особистісні 

компетентності 
Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність відповідально приймати 

рішення з урахуванням соціальних 

і етичних цінностей та правових 

норм 

ЗНАННЯ 

- загальноприйнятих норм суспільної 

поведінки та суспільної моралі; 

- загальних принципів ухвалення 

управлінських рішень; 

- норм професійного та ділового 

спілкування; 

- принципів біоетики. 

УМІННЯ 

- аналізувати та оцінювати явища 

розвитку українського суспільства, 

прогнозувати суспільні процеси; 

- розуміти та сприймати норми 

поведінки, поважати думки та погляди 

інших людей; 

- аргументовано відстоювати свою 

думку; 

- підтримувати та зміцнювати фізичне та 

психічне здоров’я, захищати особисте 

життя; 

- вживати заходи щодо захисту життя 

людини. 

СОК-2 Здатність здійснювати виробничу 

або прикладну діяльність у 

міжнародному середовищі 

СОК-3 Здатність до усвідомленого 

визначення цілей у професійному 

й особистісному розвитку 

СОК-4 Здатність до соціальної взаємодії, 

до співробітництва й розв’язання 

конфліктів 

СОК-5 Здатність орієнтуватись в системі 

загальнолюдських цінностей і 

цінностей світової й вітчизняної 

культури, розуміти значення 

гуманістичних цінностей для 

збереження й розвитку сучасної 

цивілізації 

7.4. Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1 Здатність використовувати 

математичні методи для прийняття 

ефективних рішень під час 

розв’язання  професійних задач в 

процесі розробки ІС та ІТ 

ЗНАННЯ 

- основних понять, ідей та методів 

фундаментальної математики, дискретної 

математики, закономірностей випадкових 

явищ та процесів, методів оптимізації, 

чисельних методів, методів 

інтелектуального аналізу даних, основних 

підходів; 

- теорії алгоритмів, методів побудови та 

аналізу ефективних алгоритмів; 

- теоретичних основ та практичних 

технологій системного аналізу; 

- сучасних технологій та 

інструментальних засобів розробки 

програмних систем; 

ПК-2 Здатність до проектування 

інформаційних систем (ІС) та 

інформаційних технологій (ІТ), 

включаючи формальний опис їх 

структури та проведення 

моделювання бізнес-процесів 

ПК-3 Здатність до проектування 

архітектури комп’ютерної 

системи, вибору і інтегруванню 

компонентів технічного і 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

стандартного програмного 

забезпечення при реалізації ІС та 

ІТ 

- основ комп’ютерних мереж, базових 

принципів організації та функціонування 

апаратних засобів і системного ПЗ; 

- сучасних методів математичного і 

комп’ютерного моделювання; 

- CASE-технологій проектування 

інформаційних та програмних систем; 

- методології автоматизованого 

проектування складних об'єктів і систем; 

- мов програмування, сучасних теорій 

організації баз даних та знань, методів і 

технологій їх розробки. 

УМІННЯ 

- використовувати: основні поняття, 

ідеї та методи фундаментальної 

математики, методи дискретної 

математики, чисельних методів, 

ймовірнісно-статистичні методи, методи 

дослідження операцій та інтелектуального 

аналізу даних; 

- розробляти та застосовувати моделі 

представлення знань, стратегії логічного 

виведення, технологій інженерії знань, 

технологій і інструментальних засобів 

побудови інтелектуальних систем;  

- застосовувати ефективні алгоритми для 

розв’язання професійних завдань; 

- застосовувати принципи системного 

аналізу об’єктів та процесів автоматизації;  

- використовувати державні та 

міжнародні стандарти в галузі 

інформаційних технологій;  

- застосовувати сучасні технології та 

інструментальні засоби розробки на всіх 

етапах життєвого циклу ІС; 

- застосовувати CASE засоби;  

- використовувати системи керування 

базами даних; 

- моделювати системи та процеси, стани 

та поведінки складних об’єктів 

інформатизації в процесі проектування 

інформаційних систем і технологій; 

- проектувати бази даних; 

- розробляти та застосовувати операційні 

моделі і здійснювати операційні 

дослідження в процесі аналізу та синтезу 

інформаційних систем різного 

призначення; 

-  володіти сучасними технологіями 

автоматизації проектування складних 

об'єктів і систем, продуктів і сервісів 

ПК-4 Здатність до проектування та 

реалізації комп’ютерних 

інфраструктур, включаючи бази і 

сховища даних та пошук 

інформації в них 

ПК-5 Здатність застосовувати методи, 

підходи та інструментальні засоби 

для проектування WEB-

застосувань та мобільних 

застосувань 

ПК-6 Здатність проектувати та 

розробляти операційні моделі та 

здійснювати операційні 

дослідження в процесі аналізу та 

синтезу інформаційних систем 

різного призначення 

ПК-7 Здатність використовувати сучасні 

комп’ютерні технології для  

системного, функціонального, 

конструкторського та 

технологічного проектування 

складних об'єктів і систем 

ПК-8 Здатність використовувати методи 

інтелектуальної обробки даних та 

процесів і моделювання поведінки 

складних об'єктів 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

інформаційних технологій, сучасними 

парадигмами та мовами програмування; 

- використовувати методи інтелектуальної 

обробки даних та процесів і моделювання 

поведінки складних об'єктів та їх 

програмна реалізація. 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-9 Здатність розгортати, 

інсталювати, інтегрувати, вводити 

в експлуатацію та обслуговувати 

інформаційні системи за різними 

галузями  

ЗНАННЯ 

- основи системного адміністрування;  

- методів та стандартів оформлення 

документації; 

- парадигм програмування, сучасних мов 

програмування, основних структур даних і 

алгоритмів; 

- архітектури та стандартів 

компонентних моделей, комунікаційних 

засобів; 

- концепцій сховищ даних та методів їх 

оперативної обробки; 

- методів і засобів захисту комп'ютерної 

інформації, сучасних криптосистем. 

УМІННЯ 

- інсталювати та налаштовувати системне 

ПЗ, СУБД, прикладне ПЗ; 

- налаштовувати і тестувати апаратне 

забезпечення ІС;  

- обстежувати, аналізувати об’єкти 

предметного середовища та виявляти 

вимоги замовника до нього; 

- складати технічну документацію; 

- застосовувати різні мови 

програмування;  

- застосовувати технології роботи зі 

сховищами даних, здійснювати їх 

аналітичну обробку та інтелектуальний 

аналіз;  

- здійснювати захист даних та 

застосовувати системи криптографії в 

професійній діяльності 

ПК-10 Здатність розробляти методичну, 

нормативну та технічну 

документацію, проводити заходи 

щодо реалізації розроблених 

проектів і програм 

ПК-11 Здатність застосовувати сучасні 

парадигми програмування під час 

програмної реалізації професійних 

задач 

ПК-12 Здатність розв’язувати проблеми 

масштабованості 

ПК-13 Здатність виявляти в даних раніше 

невідомі знання, які необхідні для 

прийняття рішень в різних сферах 

професійної діяльності та 

зберігати їх у сховищах даних 

ПК-14 Здатність забезпечувати 

інформаційну безпеку 

інформаційних систем і 

технологій в процесі професійної 

діяльності 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-15 Здатність використовувати методи 

математичного і алгоритмічного 

моделювання при аналізі 

управлінських завдань в науково-

технічній сфері, економіці, бізнесі, 

природничих та гуманітарних 

галузях знань 

ЗНАННЯ 

- методів математичного і 

алгоритмічного моделювання;  

- основ економіки та організації 

підприємства, методів оптимізації і 

прийняття рішень;  

- стандартизації та сертифікації ПЗ та 

інформаційних технологій; 

- міжнародних стандартів з оцінки якості 

програмного забезпечення (ISO 9126:2001, 

тощо), правил та методів забезпечення 

якості ІТ-систем; 

- нових методик та парадигм для 

організації інноваційної діяльності; 

- основ інтелектуальної власності; 

УМІННЯ 

- використовувати методи 

математичного і алгоритмічного 

моделювання при аналізі управлінських 

завдань в науково-технічній сфері, в 

економіці, бізнесі, медицині, природничих 

та гуманітарних галузях знань; 

- організовувати в підрозділі роботи із 

стандартизації та сертифікації ПЗ та 

інформаційних технологій; 

- застосовувати стандарти, методи та 

засоби управління процесами життєвого 

циклу розробки програмних систем; 

- застосовувати у роботі міжнародні 

стандарти з оцінки якості програмного 

забезпечення;  

- розробляти плани й програми 

організації інноваційної діяльності, 

оцінювати інноваційні і технологічні 

ризики при впровадженні нових 

технологій;  

- забезпечувати захист і оцінку вартості 

об’єктів інтелектуальної діяльності; 

- організувати роботу з підвищення 

науково-технічних знань працівників 

ПК-16 Здатність організовувати в 

підрозділі роботи із стандартизації 

та сертифікації ПЗ та 

інформаційних технологій 

ПК-17 Здатність гарантувати якість ІТ 

систем відповідно до технічного 

завдання; адаптувати сучасні 

системи керування якістю до 

конкретних умов виробництва на 

основі міжнародних стандартів 

ПК-18 Здатність до організації 

інноваційної діяльності, 

оцінювати інноваційні і 

технологічні ризики при 

впровадженні нових технологій 

ПК-19 Здатність забезпечувати захист та 

виконувати оцінку вартості 

об’єктів інтелектуальної 

діяльності 

ПК-20 Здатність організовувати роботу з 

підвищення науково-технічних 

знань працівників та 

забезпечувати технічну підтримку 

і навчання користувачів 

інформаційних систем 

ПК-21 Здатність використовувати знання 

стандартів, методів і засобів 

управління процесами життєвого 

циклу інформаційних систем, 

продуктів і сервісів інформаційних 

технологій 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-22 Здатність до систематичного 

вивчення та аналізу науково-

технічної інформації, вітчизняного 

й закордонного досвіду з 

відповідного профілю підготовки 

ЗНАННЯ 

- фундаментальних основ вищої 

математики, аналітичної геометрії та 

лінійної алгебри, методів дискретної та 

прикладної математики, фізики, методів 

теорії ймовірності, ймовірнісних процесів 

і математичної статистики, методів 

досліджень операцій, методів 

математичного і алгоритмічного 

ПК-23 Здатність використовувати існуючі 

математичні моделі та методи при 

розв’язанні теоретичних і 

прикладних задач, що виникають 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

при розробці ІТ та ІС моделювання, засад системного аналізу та 

інтелектуального аналізу даних; 

- риторики, вимог до наукової публікації, 

інструментарію для оформлення та 

демонстрації наукових результатів 

УМІННЯ 

- застосовувати і розвивати 

фундаментальні, міждисциплінарні 

знання, строго доводити твердження, 

сформулювати результат, побачити 

наслідки отриманого результату; 

- проводити та оформляти результати 

фізико-математичних, та прикладних 

досліджень, передавати результати 

проведених досліджень у вигляді 

конкретних рекомендацій, виражених в 

термінах предметної області явища, що 

вивчалося; 

- застосувати існуючі моделі та методи 

математичного і алгоритмічного 

моделювання для вирішенні теоретичних і 

прикладних задач; 

- модифікувати (з урахуванням 

особливостей предметного середовища) 

існуючі моделі та методи математичного і 

алгоритмічного моделювання для 

вирішенні теоретичних і прикладних 

задач; 

- виявляти та представляти власні і 

відомі наукові результати виробничо-

технологічної діяльності;  

- підготовки наукових статей, тез 

доповідей, науково-технічних звітів 

ПК-24 Здатність забезпечувати 

моделювання технічних та 

інформаційних об’єктів і 

технологічних процесів, проводити 

експерименти за заданими 

методиками з обробкою й аналізом 

результатів 

ПК-25 Здатність брати участь у роботах зі 

складання наукових звітів з 

виконаних завдань та у 

впровадженні результатів 

досліджень і розробок у ІТ-галузі  

ПК-26 Здатність брати участь у роботі над 

інноваційними проектами, 

використовуючи базові методи 

дослідницької діяльності 

ПК-27 Здатність публічно представляти 

власні і відомі наукові результати 

виробничо-технологічної 

діяльності 

 

8. Очікувані результати навчання за циклом професійної підготовки  

(за спеціалізацією) 

Професійні компетентності та зміст підготовки: 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Здатність розробляти вимоги та 

специфікації компонентів 

автоматичного управління 

об’єктів діяльності біомедичної 

інженерії 

ЗНАННЯ 

- сучасних методів теорії автоматичного 

управління; 

- вимог та стандартів до автоматизації 

об’єктів діяльності біомедичної інженерії; 

- основних шляхів інформатизації об’єктів 

медичної діяльності; 

- основних підходів та математичних 

методів до обробки та аналізу 

біомедичних даних та сигналів; 

- засобів проектування компонентів та 

ПК-2с Здатність визначати шляхи 

інформатизації об’єктів медичної 

діяльності, визначати цілі 

проектування, критерії 

ефективності, обмеження 

застосовності медичних 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

інформаційних систем інтерфейс крос-платформних та веб-

застосунків; 

- методології розробки крос-платформних 

та веб-застосунків  

УМІННЯ 

- застосовувати методи та аналізу та 

синтезу систем автоматичного управління 

об’єктами діяльності біомедичної 

інженерії; 

- використовувати класичний 

математичний апарат та його нові 

напрямки в розвитку методів теорії 

автоматичного управління; 

- обирати стратегії для планування 

життєвого циклу розробки медичних 

систем; 

- визначати та реалізувати основні етапи 

проектування елементів математичного 

забезпечення для обробки біомедичних 

даних та сигналів в інформаційних 

системах; 

ПК-3с Здатність проектувати елементи 

математичного забезпечення для 

обробки біомедичних даних та 

сигналів в інформаційних 

системах. 

ПК-4с Здатність проектувати компоненти 

та інтерфейс крос-платформних та 

веб-застосунків 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-5с Здатність розробляти, 

впроваджувати та супроводжувати 

елементи медичних 

інформаційних систем 

ЗНАННЯ 

- процедур та систем управління 

проектами по інформатизації медицини, 

включаючи управляння якістю, вартістю 

та ризиками; 

- нормативних вимог до зберігання 

великих масивів медико-біологічних 

даних, сигналів та зображень; 

- принципів дії та особливостей 

застосування засобів аналізу та 

моделювання медико-біологічних даних та 

сигналів; 

УМІННЯ 

- визначати організаційну, економічну, 

технічну та операційну здійсненність 

проекту по інформатизації медицини; 

- розробляти проекту та робочу 

документацію медичної інформаційної 

системи; 

- розробляти технічні вимоги до процесу 

зберігання та накопичення зберігання 

масивів медико-біологічних даних, 

сигналів та зображень; 

- аналізувати масиви біологічних даних та 

сигналів  за допомогою статистичних 

методів та алгоритмів машинного 

навчання; 

- застосовувати методи секвенування ДНК 

та конструювання сигнальних мереж за 

ПК-6с Здатність контролювати процес 

накопичення та зберігання масивів 

медико-біологічних даних, 

сигналів та зображень згідно 

нормативних вимог 

ПК-7с Здатність аналізувати масиви 

медико-біологічних даних та 

сигналів,  за допомогою машинних 

алгоритмів та статистичних 

методів, включаючи традиційні 

методи секвенування ДНК та 

конструювання сигнальних мереж 

за даними ДНК-мікрочіпів 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

даними ДНК-мікрочіпів; 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-8с Здатність організовувати процес 

винахідницької діяльності та 

роботу колективів виконавців для 

реалізації проектів, технічних та 

технологічних задач 

ЗНАННЯ 

- практичних навичок у постановці та 

вирішенні винахідницьких задач різних 

рівнів складності; 

- технічної документації, що регламентує 

порядок тестування, введення в 

експлуатацію та застосування програмно-

технічних систем для біології та 

медицини. 

УМІННЯ 

- організовувати заходи з планування та 

проведення досліджень при проектуванні 

та розробці комп’ютерних систем 

медичного призначення; 

- формувати плани виконання та 

кошториси проектно-конструкторських  

робіт  

 

ПК-9с Здатність надавати допомогу 

колегам та підлеглим під час 

формування та реалізації проекту 

ПК-10с Здатність організовувати та 

забезпечувати процеси 

накопичення даних з дотриманням 

вимог до використання медичних 

даних 

ПК-11с Здатність проводити аналіз і 

оцінку різних витрат для 

забезпечення якості програмних 

засобів та інформаційних систем, 

аналізувати результати їх 

впровадження в медичні заклади 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-12с Здатність до аналізу, теоретичного 

та екпериментального дослідження 

медико-біологічних явищ, процесів 

і систем 

ЗНАННЯ 

- загальних відомостей про організм 

людини, його функції та фізичні та 

біологічні механізми з позицій системного 

підходу та використання їх в біомедичній 

кібернетиці; 

- методи моделювання та симуляції 

процесів і систем фізичної та біологічної 

природи; 

- основних методів і засобів, які 

використовуються для кількісної оцінки 

функціонування фізіологічних систем; 

- методів прикладної математики, 

статистики та інформатики, що 

застосовуються в біоінформатиці. 

УМІННЯ 

- обирати, перетворювати та розробляти 

математичні моделі медико-біологічних 

явищ, процесів і систем; 

- розробляти числено-аналітичні моделі у 

медичній та біологічній галузі; 

- -застосовувати та удосконалювати 

підходи до моделювання та оптимізації 

станів медичних та біологічних об'єктів, 

створювати та удосконалювати 

математичні моделі і програмні системи 

при проходженні переддипломної 

практики та при виконанні атестаційної 

роботи; 

ПК-13с Здатність до застосування методів 

моделювання чітких та нечітких 

моделей біологічних процесів та 

систем, методів числено-

аналітичного моделювання 

ПК-14с Здатність проводити експерименти 

з використанням сучасних засобів 

аналізу даних та моделювання з 

обробкою отриманих даних та 

аналізом результатів 

ПК-15с Здатність застосовувати 

математичні методи аналізу в 

порівняльній геноміці та для 

передбачення просторової 

структури біополімерів 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

- обґрунтовано обирати необхідні методи 

дослідження та обробки сигналів; 

- втілювати у життя сучасні діагностичні 

та лікувальні методи, пов’язані з 

використанням біотехнологій, 

комп’ютерних і нанотехнологій; 

- досліджувати генетичні послідовностей 

та геном. 

9. Перелік навчальних дисциплін циклу загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І. Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки 51 

1/І Математичний аналіз 15 

2/І Аналітична геометрія та лінійна алгебра 4 

3/І Дискретна математика 6 

4/І Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична 

статистика 

5 

5/І Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів 5 

6/І Чисельні методи 5 

7/І Дослідження операцій  5 

8/І Фізика 6 

ІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки 66 

1/ІІ Алгоритмізація та програмування 5 

2/ІІ Об’єктно-орієнтоване програмування 6 

3/ІІ Системи баз даних  6 

4/ІІ Операційні системи 4 

5/ІІ Теорія прийняття рішень 5 

6/ІІ Технології розробки програмного забезпечення 6 

7/ІІ Системний аналіз  4 

8/ІІ Моделювання систем 6 

9/ІІ Проектування інформаційних систем 4 

10/ІІ Безпека інформаційних систем 4 

11/ІІ Інтелектуальний аналіз даних 5 

12/ІІ Комп’ютерні мережі 5 

13/ІІ Економіка і організація виробництва 4 

14/ІІ БЖД та цивільний захист 2 

ІІІ. Навчальні дисципліни базової підготовки (за вибором студентів) 13,5 

1/ІІІ Переддипломна практика 7,5 

2/ІІІ Виконання атестаційної роботи 6 

ІV. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарної підготовки  

(за вибором студентів) 

24 

1/ІV Навчальні дисципліни з історії 2 

2/ІV Навчальні дисципліни з української мови 2 

3/ІV Навчальні дисципліни з філософії 2 

4/ІV Навчальні дисципліни з психології 2 

5/ІV Навчальні дисципліни з права 2 

6/ІV Соціально-гуманітарні дисципліни 2 
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Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

7/ІV 2 

8/ІV Іноземна мова 6 

9/ІV Іноземна мова професійного спрямування 4 

 

10. Перелік навчальних дисциплін циклу професійної підготовки  

(за спеціалізацією) 

Шифр Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки 49 

1/с Вступ до фаху 6 

2/с Обробка та аналіз  біомедичних  даних 5,5 

3/с ВЕБ-технології та ВЕБ-дизайн 4 

4/с Біоінформатика 13 

5/с Нечіткі моделі в медицині 5,5 

6/с Основи штучного інтелекту 6 

7/с Крос-платформне програмування 5 

8/с Управління ІТ-проектами 4 

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки  

(за вибором студентів) 
36,5 

1/св 
Основи програмування 

5 
Основи проектування ПЗ 

2/св 
Основи біології та медицини 

11 
Основи медико-біологічних знань 

3/св 
Теорія біомедичних сигналів 

5,5 
Реєстрація  і обробка біосигналів та зображень 

4/св 
ВЕБ-орієнтована розробка ПЗ 

5 
ВЕБ-програмування 

5/св 
Чисельно-аналітичне моделювання 

5,5 
Чисельно-аналітичні методи для задач моделювання 

6/св 
Теорії автоматичного керування 

4,5 
Проектування систем автоматичного контролю і керування 
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11. Структурно-логічна схема 

1/I 2/I 1/св 3/І 1/с

2/св

1/IV

8/IV

8/I 5/I 2/IV

4/I 1/II 4/II3/св 3/IV6/IV

2/с 6/I 2/II 3/c

4/c

11/II 3/ІІ 4/св5/с

4/IV

5/IV

9/IV

7/І 5/ІІ 6/ІІ5/св 12/ІІ

7/IV

8/II 8/с7/ІІ

10/ІІ

6/с

6/св

7/с9/ІІ

13/IІ

14/ІІ

1/ІІІ

2/ІІІ
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12. Випускна атестація 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі аналізу 

успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, 

що передбачені даною Освітньо-професійною програмою та рівня сформованості 

компетентностей, зазначених у розділах 7 та 8. 

Нормативна форма випускної атестації – захист дипломного проекту (роботи). 


