


 
 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
« Комп’ютерні науки» 

 
зі спеціальності _122 «Комп’ютерні науки» 

 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Магістр/Master’s degree 
Спеціальність: 122 Компютерні науки / 122 
Computer Science 
Програма:  Комп’ютерні науки / Computer Science 
Спеціалізації:  Комп’ютерні науки / Computer 
Science 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська / Ukrainian, Англійська /English 
Обсяг освітньої програми 120 кредитів, (4 семестра) 
Тип програми Освітньо-наукова 
Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання 

Державна наукова установа «Київський 
академічний університет»  НАН України та МОН 
України/ State Research Institution “Kyiv Academic 
University” of NAS of Ukraine and MES of Ukraine 

Назва закладу вищої освіти який 
бере участь у забезпеченні програми 

  

Офіційна назва освітньої програми, 
ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ЗВО-партнера мовою 
оригіналу  

   
 

Наявність акредитації   
 

Цикл/рівень програми HPK - 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL 
-  7 рівень. 

Передумови Перший рівень вищої освіти 
Форма навчання денна 
Освітня кваліфікація Магістр з комп’ютерних наук 
Освітня кваліфікація в дипломі Магістр з комп’ютерних наук 
Професійна кваліфікація Порядок присвоєння професійної кваліфікації 

визначається органом, який затвердив відповідний 
професійний стандарт. До введення професійного 
стандарту й початку роботи органу, який присвоює 
професійну кваліфікацію, за умов успішної 
підсумкової атестації, вищим навчальним 
закладом присвоюється професійна кваліфікація 
«інженер-дослідник (прикладна математика)». 

Професійна кваліфікація в дипломі За умови успішної підсумкової атестації в диплом 
вписується кваліфікація «інженер-дослідник 
(прикладна математика)».   

Термін дії освітньої програми 2019-2024 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

http://kau.org.ua/ 
 

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

Надати освіту в області комп’ютерних наук   із 
широким доступом до працевлаштування, 

http://kau.org.ua/


 
 

підготувати студентів із особливим інтересом до 
математичних та інформаційних технологій для 
подальшого навчання, що передбачає проведення 
досліджень та / або здійснення інновацій . 
 

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

12 Інформаційні технології / 122 Комп’ютерні 
науки / Комп’ютерні науки 

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

Спеціальна освіта  за спеціалізацією «Комп’ютерні 
науки». 
Ключові слова: інформатика, прикладна 
математика, теоретична кібернетика. 

Особливості програми Програма містить велику складову компоненту 
практичної (науково-дослідна, науково-виробнича 
переддипломна, асистенська практики) та науково-
дослідної роботи студентів як виконаної 
самостійно, так і в наукових групах, що працюють 
над широким колом питань у галузі математичних 
та інформаційних технологій. 
 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Випускники можуть працювати на посадах у 
відділах та лабораторіях науково-дослідних 
установ, профільних кафедрах вищих навчальних 
закладів, аналітиків складних соціально-
економічних та екологічних систем, аналітиків 
операційного та прикладного програмного 
забезпечення, розробників програмного 
забезпечення  в стартапах та комп’ютерних 
компаніях.  
Робочі місця: Відповідні робочі місця підприємств, 
установ та організацій, в компаніях, малих 
підприємствах та інститутах академічного, 
науково-дослідного, технологічного та інформа-
ційного сектору (дослідник в галузі природничих та 
технічних наук). 

Подальше навчання Мають право продовжити навчання на третьому 
рівні вищої освіти у ВНЗ України та за кордоном, 
як в межах основної та спорідненої предметної 
області, так і поза ними. 
 
 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Лекції, семінари, практичні заняття в групах (до 10 

осіб), самостійна робота на основі підручників та 
конспектів, консультації із викладачами. 
Проходження практики. Навчальна практика за 
фахом є обов’язковим компонентом освітньої 
програми. Проходження практики відбувається з 



 
 

відривом від теоретичного навчання на базі 
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН 
України, базових академічних інститутів 
Київського академічного університету. Під час 
останнього року  написання завершальної роботи 
(магістерської), яка також презентується та 
обговорюється за участі викладачів та 
одногрупників. 
 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані 
заліки, презентації, поточний контроль, захист 
практик, комплексний іспит, захист  дипломної  
роботи (магістерської дисертації). 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми з математичних та 
інформаційних технологій у професійній 
діяльності або у процесі подальшого навчання, що 
характеризуються невизначеністю умов і вимог та 
передбачають проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій. 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 
та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК3. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК7. Навички здійснення безпечної діяльності. 
ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 
ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих обов’язків. 
ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 
ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 
ЗК12. Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово.  
ЗК13. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 
як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК15. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, їх 
місця у загальній системі знань про природу і 



 
 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність гнучкого способу мислення, який 
дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми 
та задачі, зберігаючи при цьому критичне 
відношення до усталених наукових концепцій. 
ФК2. Здатність до організації та проведення 
наукових досліджень і виконання інноваційних 
розробок в галузі комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій.  
ФК3. Здатність формулювати, аналізувати та 
синтезувати рішення наукових проблем на 
абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на 
складові, які можна дослідити окремо в їх більш та 
менш важливих аспектах. 
ФК4. Здатність розробляти математичні моделі і 
алгоритми для вирішення наукових та практичних 
задач прийняття оптимальних рішень і 
проектування систем, керування системами, 
процесами та проектами, аналізу та обробки даних, 
інтелектуального пошуку та видобування знань. 
ФК5. Готовність до розробки та впровадження 
нових інформаційних технологій і програмного 
забезпечення для управління, проектування, 
прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки 
даних. 
ФК6. Здатність проводити планування, аналіз та 
моніторинг стартап-проектів на всіх етапах 
життєвого циклу на основі міжнародних 
стандартів та відповідно до концепцій та підходів 
сталого розвитку. 
ФК7. Здатність формулювати (роблячи 
презентації, або представляючи звіти) нові 
гіпотези та наукові задачі в області комп’ютерних 
наук та управлінні проектами, вибирати належні 
напрями і відповідні методи для їхнього 
розв’язування. 
ФК8. Здатність комунікувати з колегами з даної 
області щодо наукових досягнень, як на 
загальному рівні, так і на рівні спеціалістів, 
здатність робити усні та письмові звіти. 
ФК9. Здатність самостійно навчатися і 
опановувати нові знання з комп’ютерних наук та 
суміжних галузей. 
ФК10. Здатність сприймати новоздобуті знання в 
області комп’ютерних наук, математичних та 
інформаційних технологій, інтегрувати їх з 
наявними. 
ФК11. Здатність готувати науково-технічні 
публікації за результатами виконаних досліджень.  



 
 

ФК12. Готовність до викладацької діяльності в 
межах спеціальності «Математичні та 
інформаційні технології» та споріднених до неї. 
ФК13. Здатність здобувати додаткові 
компетентності через вибіркові складові освітньої 
програми, самоосвіту, неформальну та 
інформальну освіту. 
 
 

7 – Програмні результати навчання 
Програмні результати навчання ПРН1. Знати основи наукової та дослідницької 

діяльності, науково-дослідної діяльності у 
міжнародному середовищі.  
ПРН2. Знання математичних, природничих, 
соціально-гуманітарних та економічних наук, 
напрямів інновацій в інформаційних технологіях.  
ПРН3. Знати основні поняття та методи 
стандартних курсів математичного аналізу, 
лінійної алгебри, дискретної математики, 
дослідження операцій, теорії ймовірностей та 
математичної статистики, теорії прийняття рішень. 
ПРН4. Знати сучасні моделі і методи дискретної 
оптимізації, сучасні інструментальні засоби  
розробки відповідних програмних продуктів 
ПРН5. Знати основні поняття, необхідні для опису 
та використання методів негладкої оптимізації, 
суть і особливості окремих методів негладкої 
оптимізації, умови їх ефективного застосування. 
ПРН6. Знати  види і рівні паралелізму операцій в 
комп’ютерних системах, характеристики 
архітектури мультипроцесорних систем, 
парадигми паралельного програмування, критерії 
ефективності паралельних алгоритмів, методи 
розробки паралельних програм. 
ПРН7. Знати сучасні теоретичні та алгоритмічні 
основи розробки програмного забезпечення для їх 
використання у розв'язанні прикладних і наукових 
завдань в області кіберфізичних систем та 
Інтернету речей. 
ПРН8. Знання математичних моделей і методів 
аналізу та оптимального синтезу сучасних систем 
управління та їх фундаментальних властивостей 
при проектуванні інформаційно-управляючих 
систем. 
ПРН9. Знання архітектур, апаратних засобів та 
стандартів компонентних моделей, комунікаційних 
засобів розподілених обчислень в кіберфізичних 
системах. 
ПРН10. Знати сучасні методи і засоби технології 
програмування, основи керування розробкою 
програмних проектів. 



 
 

ПРН11. Знати методи реінженерії та рефакторінгу 
програмних проектів, умови, вимоги та 
можливості сучасних інструментальних засобів, 
мови програмування. 
ПРН12. Знати основні властивості та принципів 
побудови індуктивних процедур навчання.  
ПРН13. Знати застосування теорії, моделей і 
методів штучного інтелекту, основних 
математичних методів і алгоритмів теорії 
нейронних мереж, методи прийняття рішення в 
умовах невизначеності і ризику.  
ПРН14. Оволодіти знаннями і навичками 
застосування теорії і методів штучного інтелекту 
для вирішення практичних завдань, що виникають 
при проектуванні і реалізації програмних систем 
розпізнавання образів, комп'ютерного зору, 
інтелектуального аналізу даних, експертних 
систем, модулів прогнозування та управління 
оптимальних економічних, проектних і 
технологічних рішень. 
ПРН15. Вміти застосовувати сучасні програмні 
засоби для розв’язання складних задач 
розпізнавання та прогнозування. 
ПРН16. Вміти будувати байєсівські процедури 
розпізнавання дискретних об’єктів, розробляти 
алгоритми на основі ланцюгів Маркова для 
розпізнавання послідовності прихованих станів. 
ПРН17. Вміти застосовувати методи дискретної 
оптимізації для розв'язання прикладних задач і 
прийняття на їхній основі оптимальних розв'язків. 
ПРН18. Вміти охарактеризувати умови 
застосовності методів негладкої оптимізації, 
давати їх порівняльні характеристики 
та застосовувати методи негладкої оптимізації для 
розв’язання тестових задач. 
ПРН19. Вміти використовувати методи 
проведення досліджень та вміти аналізувати 
складність технічних систем, розуміти складність 
задач оптимізації цих систем та їх елементів, та 
вдосконалювати методики їх проведення. 
ПРН20. Вміти застосовувати різні парадигми 
програмування: структурне, об’єктно-орієнтоване, 
функціональне, логічне, з відповідними моделями, 
методами та алгоритмами обчислень, структурами 
даних і механізмами управління під час створення 
та удосконалення систем інтернету речей. 
ПРН21. Вміти аналізувати та моделювати 
програмні продукти, оцінювати та контролювати 
їх якість. 
ПРН22. Мати базові навички самостійного 
навчання: вміти відшуковувати потрібну 
інформацію в друкованих та електронних 
джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, 



 
 

тлумачити та використовувати її для вирішення 
наукових і прикладних завдань, робити висновки.  
ПРН23. Вміти планувати дослідження, обирати 
оптимальні методи та засоби досягнення мети 
дослідження, знаходити шляхи розв’язання 
наукових завдань та вдосконалення застосованих 
методів. 
ПРН24. Вміти представляти одержані наукові 
результати, брати участь у дискусіях стосовно 
змісту і результатів власного наукового 
дослідження. 
ПРН25. Володіти державною та іноземною мовами 
на рівні, достатньому для усного і письмового 
професійного спілкування та презентації 
результатів власних досліджень. 
ПРН26. Знати та розуміти необхідність збереження 
та примноження моральних, культурних та 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 
ПРН27. Знати і розуміти свої громадянські права і 
обов’язки, як члена вільного демократичного 
суспільства, мати навички їх реалізації, 
відстоювання та захисту. 
ПРН28. Розуміти основні принципи здорового 
способу життя та вміти застосовувати їх для 
підтримки власного здоров’я та працездатності. 
ПРН29. Мати навички самостійного прийняття 
рішень стосовно своїх освітніх траєкторій та 
професійного розвитку. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення 

100% викладачів займаються науковою роботою і 
є науковими співробітниками наукових установ 
НАН України, що є базовими для Київського 
академічного університету 
До складу кадрового забезпечення входять: 
академіки, член-кореспонденти, лауреати 
Державної премії України в галузі науки і техніки, 
заслужені працівники освіти, заслужені професори 
Університету.  
Також запрошуються до викладання науковці з 
інших вузів. 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Суперкомп'ютерний обчислювальний кластер 
Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН 
України:  

- uCube х32 це 32-х процесорний 16-ти 
вузловий кластер на основі 32-розрядних 
мікропроцесорів Intel Xeon. Пікова 
продуктивність не менше 170 гігафлопс 
(мільярдів операцій з плаваючою комою в 
секунду; 

- Cube i64 - це 64-х процесорний 32-х вузловий 
кластер на базі 64-розрядних мікропроцесорів 
Intel Itanium 2, а також серверних платформ 
Intel SR870BH2.Пікова продуктивність не 



 
 

менше 350 гігафлопс з можливостями її 
підвищення до 2 ... 2,5 терафлопс. uCube i64 
оснащений системою зберігання даних 
об'ємом 1 терабайт.  

  -    Інтернет-система CardioMood інформаційних  
     технологій підтримки здорового способу життя. 
Спеціалізовані комп’ютерні класи в базових 
наукових установах НАН України  Київського 
академічного університету. 

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення 

Для забезпечення ефективного навчального процесу 
студентам надається вільний доступ до провідних 
закордонних видань в області природничих наук. 
- Електронні бази наукових бібліотек Інституту 
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України та 
інших базових наукових установ Київського 
академічного університету. 
- Система обміну файлами та обмеженого доступу 
до них. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна мобільність  
Міжнародна кредитна мобільність  
Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

на загальних умовах. 

10 – Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи та завершується видачею документу встановленого 
зразка про присудження йому ступеня вищої освіти із присвоєнням освітньої кваліфікації: 
Магістр з комп’ютерних  наук. За умови успішної підсумкової атестації в диплом вписується 
кваліфікація «інженер-дослідник (прикладна математика)».   
Кваліфікаційна (магістерська) робота магістра є завершеною розробкою, що відображає 
інтегральну компетентність її автора. У кваліфікаційній роботі повинні бути викладені 
результати експериментальних та/або теоретичних досліджень, проведених із застосуванням 
положень і методів комп’ютерних наук, спрямованих на розв’язання конкретного наукового 
завдання, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат. 
Кваліфікаційна робота або її анотація має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти 

або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, 

здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства. 
Під час атестації здобувачів вищої освіти перевіряються наступні програмні 

результати (ПРН): 
• Знати основи наукової та дослідницької діяльності, науково-дослідної діяльності у 

міжнародному середовищі.  
• Знання математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук, 

інформаційних технологій, мов та інструментарію програмування. 
• Знання комп'ютерного моделювання та обробки даних, чисельних методів, методів 

оптимізації та дослідження операцій, паралельних обчислень.  
• Знання інтелектуального аналізу даних, технологій видобування і збереження 

інформації, середовищ і систем високо продуктивних обчислень.  
• Знання методів розподіленого моделювання складних об’єктів і систем в 

обчислювальному середовищі, застосування технологій штучного інтелекту в 



 
 

розподілених обчисленнях, базових алгоритмів інтелектуального аналізу 
детермінованих та недетермінованих даних. 

• Здатність оцінювати адекватність та ефективність інформаційних систем і технологій, 
використовуючи методологію об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, а також 
інструментальні засоби підтримки життєвого циклу програмного забезпечення. 

• Знати загальновідомі бібліотеки програмування та методи розробки для застосування 
під час розробки мобільних додатків, найбільш поширених видів архітектур побудови 
мобільних додатків.  

• Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 
інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, 
розуміти, тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних 
завдань.  

• Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби досягнення мети 
дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення 
застосованих методів. 

• Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та практичні 
результати, робити висновки. 

• Вміти представляти одержані наукові результати, брати участь у дискусіях стосовно 
змісту і результатів власного наукового дослідження. 

• Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і 
письмового професійного спілкування та презентації результатів власних досліджень. 

• Знати та розуміти необхідність збереження та примноження моральних, культурних та 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 

• Знати і розуміти свої громадянські права і обов’язки, як члена вільного демократичного 
суспільства, мати навички їх реалізації, відстоювання та захисту. 

• Розуміти основні принципи здорового способу життя та вміти застосовувати їх для 
підтримки власного здоров’я та працездатності. 

• Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітніх траєкторій та 
професійного розвитку. 
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