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 1.  Преамбула 

 Державна  наукова  установа  “Київський  академічний  університет” 
 (далі  –  Київський  академічний  університет,  або  КАУ)  є  пілотним  проектом 
 закладу  вищої  освіти  дослідницького  типу  нового  зразка,  що     створює  умови 
 для  реального   зближення  науки,  освіти  та  інновацій  і  адаптує  до  українських 
 умов  систему  підготовки  фахівців  найвищої  кваліфікації  для  наукових, 
 наукомістких  виробничих  та  освітніх  установ,  що  вже  була  випробувана  у 
 загальновідомих   міжнародних  освітніх  центрах,  таких  як  Каліфорнійський 
 технологічний  інститут  (Caltech),  Массачусетський  технологічний  інститут 
 (МІТ).  Концептуальною  основою  цієї  системи  є  дослідно-орієнтована  освіта  і 
 саме  принципи  дослідницького  навчання  покладено  в  основу  концепції 
 наукової  освіти,  що  активно  впроваджується  зараз  у  країнах  Європейського 
 Союзу та США. 

 Київський  академічний  університет  має  подвійне  підпорядкування 
 НАН  України  і  МОН, був  створений  в  2018  році  через 
 реформування Фізико-технічного  навчально-наукового  центру  НАН  України 
 (ФТННЦ  НАН  України),  який  мав  базові  кафедри  при  провідних  інститутах 
 НАН  України,  наприклад,  «Прикладної  фізики  та  наноматеріалів»  при 
 Інституті  металофізики  ім.  Г.В.  Курдюмова,   «Теоретичної  кібернетики  та 
 методів  оптимального  управління»  при  Інституті  кібернетики  ім  В.М. 
 Глушкова,   «Прикладної  фізики  та  матеріалознавства»  при  Інституті 
 електрозварювання  ім  Є.О.  Патона  і  т.д.),  де  студенти,  починаючи  з 
 магістратури  проходили  навчання  безпосередньо  в  наукових  лабораторіях.  Ці 
 кафедри  увійшли  в  склад  КАУ  і  в період  та  після  реформування  були  створені 
 нові  спеціалізовані  кафедри  –  «Теоретичної  та  математичної  фізики»  при 
 Інституті  теоретичної  фізики  ім.  М.М.  Боголюбова,  «Математики» при 
 Інституті  математики,  «Молекулярної  біології  та  біотехнології»  при  Інституті 
 молекулярної  біології  та  генетики  та  «Біомедицини  та  нейронаук»  при  КАУ. 
 Провідні  академічні  інститути,  при  яких  функціонують  спеціалізовані 
 кафедри,  є  базовими  науковими  установами  НАН  України  для  КАУ  і  значно 
 розширюють   можливості  дослідницького  навчання   студентів  в   проектах 
 КАУ з міждисциплінарних досліджень. 

 Концепцію  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  другому  рівні  вищої  освіти  (далі  -  Концепція)  розроблено  на 
 виконання  вимог  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «  Про 
 наукову  і  науково-технічну  діяльність»,  а  також  «Концепції  розвитку 
 Національної  академії  наук  України  на  2021-2025  роки»,  згідно  постанови 
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 Президії  НАН  України  від  05.01.2021  №  182,  з  метою  подальшого  розвитку  в 
 Україні  дослідно-орієнтованої  освіти,  дуальної  освіти,  зокрема,  освіти  з 
 наукового  інноваційного  менеджменту  та  залучення  здобувачів  вищої  освіти 
 до  наукової  та  інноваційної  діяльності  в  базових  наукових  установах  НАН 
 України,  удосконалення  діяльності  та   розвитку  КАУ,  шляхом  залучення 
 талановитої  наукової  молоді  до  науково-дослідної  та  інноваційної  діяльності 
 в  наукових  установах  НАН  України  і  R&D  відділах   наукоємних     компаній  в 
 рамках дуальної освіти.  

 2. Мета освітньо-наукової діяльності 

 Основною  метою  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  другому  (освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти  (підготовка 
 магістрів)  є  підготовка  висококваліфікованих  науковців  для  наукових  установ, 
 закладів  вищої  освіти,  наукоємних  компаній  та  підприємств  для  забезпечення 
 ефективного  наукового  і  технологічного  розвитку  України,  її 
 обороноздатності,  національної  безпеки,  на  основі  органічного  поєднання 
 освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  шляхом 
 залучення  талановитої  наукової  молоді  до  науково-дослідної  роботи, 
 інноваційної  та  викладацької  діяльності  в  спеціалізованих  кафедрах 
 Київського  академічного  університету,  базових  наукових  установах  НАН 
 України та R&D відділах  наукоємних   компаній в рамках дуальної освіти.  

 3. Основні принципи освітньо-наукової діяльності 

 Освітньо-наукова  діяльність  Київського  академічного  університету 
 базується на таких принципах: 

 -  підготовка  висококваліфікованих  науковців  шляхом  органічного 
 поєднання  освітньо-наукової,  дослідницької  та  інноваційної  діяльності 
 здобувачів вищої освіти; 

 -  формування  освітньо-наукових  програм  на  компетентнісній  основі  з 
 урахуванням  важливості  розвитку  дослідницької  та  інноваційної  складових  в 
 навчальному процесі; 

 -  відповідність  змісту  навчання  сучасним  світовим  тенденціям  розвитку 
 науки та інноваційної діяльності; 

 -  міжнародна  інтеграція  освітньо-наукової  діяльності  в  світовий 
 дослідницький  та інноваційний простір; 

 -  формування  системи  внутрішнього  забезпечення  якості 
 освітньо-наукової  діяльності  з  урахуванням  специфіки 
 дослідно-орієнтованого та інноваційного навчання; 



 3 

 -  забезпечення  рівноправності  доступу  громадян  до  освітньо-наукових 
 програм  Київського  академічного  університету,  зокрема  й  людей  з 
 особливими  фізичними  потребами,  з  урахуванням  можливості  ними 
 виконувати  самостійно  наукових  досліджень  та  проводити  інноваційну 
 діяльність; 

 -  незалежність  освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  від  впливу 
 політичних партій, громадських та релігійних організацій; 

 -  створення  умов  для  реалізації  концепції  навчання  впродовж  життя  як 
 важливого  елементу  підготовки  та  перепідготовки  науковців  і 
 науково-технічного  працівників  сучасним  досягненням  науки  та  інноваційної 
 діяльності; 

 4.  Напрями та засоби реалізації освітньо-наукового процесу 

 Освітньо-наукова  діяльність  на  другому  рівні  вищої  освіти  (підготовка 
 магістрів)  націлена  на  систематичну  і  цілеспрямовану  підготовку  молодих 
 науковців  здібних  до  проведення  сучасних  наукових  досліджень  за  участю  в 
 міжнародних  наукових  проєктах  та  інноваційної  діяльності  і  складається  з 
 наступних шляхів: 

 -  розвитку  дослідно-орієнтованої та  інноваційної 
 освіти через реалізацію  принципу  «освіта  через  науку  та  інновації»  на  основі 
 поєднання  освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів 
 підготовки діяльності здобувачів вищої освіти; 

 -  залучення  до  навчального  процесу  на  спеціалізованих  кафедрах 
 Київського  академічного  університету  провідних  науковців  НАН  України  та 
 провідних  університетів  України,  дослідницького  потенціалу  найкращих 
 академічних  лабораторій  та  співробітників  R&D  відділів  наукоємних  
 компаній; 

 -  розробки  нових  освітньо-наукових  програм  (ОНП)  з  сучасних  напрямів 
 фундаментальної  та  прикладної  науки  та  відкриття  відповідних 
 спеціалізованих кафедр при провідних наукових установах НАН України; 

 -  розвитку  академічної  мобільності,  наукових  стажувань  та  програми 
 “подвійних  дипломів”  для  здобувачів  вищої  освіти  провідних  університетів 
 України  на  спеціалізованих  кафедрах  Київського  академічного  університету 
 та  базових  наукових  установах  НАН  України  в  рамках  Боголюбовської 
 програми стажувань; 

 -  продовження  розробки  системи  дуальної  освіти  на  основі  формування 
 співробітництва  в  освітній,  науковій  та  інноваційній  діяльності  між 
 спеціалізованими кафедрами КАУ та провідними наукоємними компаніями; 
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 -  створення  елементів  інноваційної  освіти  на  основі  науково-дослідної 
 діяльності  здобувачів  вищої  освіти  через  формування  навчальних  курсів  та 
 освітньо-наукових  програм  з  інноваційного  менеджменту  науково-технічних 
 розробок; 

 -  розвитку  компетенцій  і  навичок  з  інноваційної  діяльності  у  здобувачів 
 вищої  освіти  на  основі  включення  в  діючі  ОНП  кафедр  КАУ  навчальних 
 курсів з менеджменту інновацій в наукових установах та університетах; 

 -  розробки  системи  підготовки  спеціалістів  з  менеджменту  інновацій  для 
 наукових  установ,  університетів  і  наукоємних  компаній  та  створення 
 відповідної освітньо-наукової програми підготовки магістрів; 

 -  створення  е-платформи  Київського  академічного  університету  для 
 онлайн  навчання  здобувачів  вищої  освіти  та  підвищення  кваліфікації  молодих 
 вчених,  викладачів  університетів  і  співробітників  наукоємних  компаній  з 
 сучасних  досягнень  науки  та  технологій,  зокрема,  з  формування  та 
 управління  інноваційними  процесами,  та  розміщення   на  е-платформі 
 відповідних навчальних курсів; 

 -  підвищення  відповідальності  наукових  керівників  та  здобувачів  вищої 
 освіти  за  якість  і  своєчасність  проведення  науково-дослідної  роботи  в  рамках 
 виконання дипломних та дисертаційних проєктів; 

 -  участі  в  міжнародних  освітньо-наукових  проектах  з  передових  напрямів 
 наукових  досліджень,  інноваційної  діяльності  з  метою  розвитку 
 дистанційного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  через  включення  навчальних 
 курсів закордонних вчених в освітньо-науковий процес КАУ; 

 -  розвитку  академічної  мобільності  та  наукових  стажувань  здобувачів 
 вищої  освіти  КАУ  в  рамках  міжнародних  проєктів  з  наукових  досліджень, 
 освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  на  основі  формування  системи 
 «циркуляції  мізків»  в  яку  закладені  стимули  їх  повернення  в  Україну,  що 
 може  загальмувати  негативну  тенденцію  останніх  десятиліть  з  відпливу 
 талановитих молодих дослідників за кордон. 



 5 

 5. Концепція освітньо-наукової діяльності 
 за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки 

 Державна наукова установа «Київський академічний університет» 
 подвійного підпорядкування НАН України та  МОН 

 Галузь знань:  12 Інформаційні технології 
 Код та найменування спеціальності: 
 122 Комп’ютерні науки 
 Ступінь вищої освіти:  магістр 
 Кваліфікація:  магістр з комп’ютерних наук 
 Освітньо-наукова  програма:  Математичне  і  комп’ютерне  моделювання 
 для задач машинного навчання 
 Загальний обсяг у кредитах ЄКТС:  120 кредитів ЄКТС 
 Строк навчання:  1 рік 10 місяців 
 Мови викладання:  українська, англійська 
 Рівень вищої освіти: 
 другий  (магістерський)  рівень  вищої  освіти  та  сьомий  кваліфікаційний 
 рівень  за  Національною  рамкою  кваліфікацій  (EQF  LLL  –  Level  7; 
 FQ-EHEA – другий цикл; НРК – 7). 

 Концепція  освітньої  діяльності  Київського  академічного  університету  за 
 спеціальністю  122  «Комп’ютерні  науки»  на  другому  (магістерському) 
 рівні вищої освіти розроблена проєктною групою згідно з вимогами: 

 1.  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від  01.07.2015  р.  №  1556-VII  зі 
 змінами та доповненнями; 

 2.  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність»  від 
 26.11.2015 р. № 848-VIII зі змінами та доповненнями; 

 3.  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  затверджене  Вченою 
 радою Київського академічного університету 28.10.2022 р., протокол № 4. 

 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  122  «Комп’ютерні 
 науки»  на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  буде  реалізовуватись 
 на  основі  виконання  освітньо-наукової  програми  «Комп’ютерні  науки»  на  базі 
 спеціалізованої  кафедри  математики,  що  функціонує  на  правах  спільного 
 освітньо-наукового  підрозділу  Державної  наукової  установи  «Київський 
 академічний  університет»  (КАУ)  та  Інституту  математики  НАН  України  (далі 
 -  ІМ)  на  виконання  Договору  про  співробітництво  між  ІМ  та  КАУ,  № 
 КАУ-ІМ-2021  від  11  січня  2021  та  спільного  Наказу  про  утворення  спільної 
 спеціалізованої кафедри математики № 36-ос/23 від 09.07.2018. 
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 Реалізація  концепції  освітньої  діяльності  забезпечується  відповідним 
 висококваліфікованим  кадровим  потенціалом  та  матеріально-технічною 
 базою обох установ –  КАУ та ІМ. 

 5.1.  Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх  програм: 

 Освітньо-наукова  програма  «Комп’ютерні  науки»  за  спеціальністю 
 122 Комп’ютерні науки. 

 Програма  передбачає  індивідуальний  підхід  до  роботи  з  кожним 
 студентом  та  орієнтується  на  підготовку  висококваліфікованих  працівників 
 для  ринку  праці  із  розвиненими  дослідницькими  навичками  з  математичного 
 та комп’ютерного моделювання. 

 Програма  орієнтована  на  співробітництво  із  закладами  системи 
 Міністерства  освіти  і  науки  України,  іншими  науковими  установами  НАН 
 України,  реальним  сектором  економіки,  міжнародними  організаціями, 
 закордонними  науковими  установами.  Унікальність  освітньо-наукової 
 програми  полягає  в  тому,  що  вона  реалізована  на  базі  провідних  установ  НАН 
 України,  де  зосереджений  найкращий  науково-педагогічний  потенціал 
 України у галузях математики та комп’ютерних наук. 

 5.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
 «Комп’ютерні науки» 

 Код н/д 
 Компоненти освітньої програми 

 (навчальні дисципліни, магістерська дипломна робота) 
 Кількість 
 кредитів 

 1  2  3 

 І. Обов’язкові компоненти 

 І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

 FORLANG1  Англійська мова І  5 

 FORLANG2  Англійська мова ІІ  5 

 SEMINAR1  Семінар з наукових досліджень І  5 

 SEMINAR2  Семінар з наукових досліджень ІІ  5 

 SEMINAR3  Семінар з наукових досліджень ІІІ  5 

 SEMINAR4  Семінар з наукових досліджень ІV  5 
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 ALGSTRD  Алгоритми та структури даних  5 

 Всього  35 

 І.2. Цикл професійної науково-практичної підготовки 

 SCIWORK1  Науково-дослідна робота  (1 семестр)  5 

 SCIWORK2  Науково-дослідна робота  (2 семестр)  5 

 SCIWORK3  Науково-дослідна робота  (3 семестр)  13 

 SCIWORK4  Переддипломна практика (4 семестр)  20 

 COMEXAM  Комплексний іспит зі спеціальності  2 

 DEFENCE  Захист  магістерської дипломної роботи  5 

 Всього  50 

 Всього обов’язкових компонент  85 

 ІІ. Цикл дисциплін вільного вибору магістра 

 Блок 1.  Додаткові загальні семінари 

 ELSUB01  Семінар з  наукової літератури І  5 

 ELSUB02  Семінар з  наукової літератури ІІ  5 

 ELSUB03  Сучасні проблеми комп’ютерних наук 1  5 

 ELSUB04  Сучасні проблеми комп’ютерних наук 1  5 

 ELSUB05  Сучасні проблеми комп’ютерних наук 1  5 

 ELSUB06  Системи символьних обчислень (Maple, Mathematica, 
 MatLab, GAP) 

 5 

 ELSUB07  Мова Пайтон  5 

 ELSUB08  Управління академічними стартап проектами  5 

 Блок 2. Математичні методи машинного навчання та штучного інтелекту 

 ELSUB09  Теорія функцій комплексної змінної для машинного 
 навчання 

 5 

 ELSUB10  Вступ до машинного навчання  5 



 8 

 ELSUB11  Штучний інтелект та нейронні мережі  5 

 ELSUB12  Додаткові глави з теорії ймовірностей та статистики І  5 

 ELSUB13  Додаткові глави з теорії ймовірностей та статистики ІІ  5 

 ELSUB14  Теорія функцій комплексної змінної для машинного 
 навчання 

 5 

 ELSUB15  Функціональний аналіз для машинного навчання  5 

 ELSUB16  Чисельні методи наближення операторних функцій у 
 застосуваннях до теорії машинного навчання 

 5 

 ELSUB17  Обчислювальна математика  5 

 ELSUB18  Теорія ігор і навчання з підкріпленням  5 

 ELSUB19  Мультиагентні системи  5 

 ELSUB20  Методи регуляризації для задач машинного навчання на 
 многовидах 

 5 

 Блок 3. Математичні методи задач навколишнього середовища 

 ELSUB21  Основи геофізичної гідродинаміки  5 

 ELSUB22  Асиміляція даних вимірювань та ідентифікація параметрів 
 у математичних моделях 

 5 

 ELSUB23  Моделювання навколишнього середовища  5 

 ELSUB24  Чисельні методи розв'язання рівнянь динаміки довкілля  5 

 Блок 4.  Методи теорії оптимізації та алгоритмів 

 ELSUB25  Алгоритми на Python  5 

 ELSUB26  Методи негладкої оптимізації та математичне 
 програмування І 

 5 

 ELSUB27  Методи негладкої оптимізації та математичне 
 програмування ІІ 

 5 

 ELSUB28  Методи еліпсоїдів та r-алгоритми  5 

 ELSUB29  NEOS-сервер та задачі оптимізації (практикум)  5 
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 ELSUB30  Моделювання ланцюгів постачання  5 

 ELSUB31  Огляд оптимізації  5 

 ELSUB32  Теорія наближення функцій та її застосування  5 

 Необхідний  обсяг обов’язкових компонент:  85 (70%) 

 Необхідний  обсяг вибіркових  компонент:  35 (30%) 

 Необхідний обсяг освітньо-наукової програми:  120 

 5.3. Професійні стандарти, на дотримання яких планується 
 спрямувати навчання (в разі наявності). 

 Підготовка  висококваліфікованих  фахівців  в  галузі  комп’ютерних  наук, 
 зокрема,  в  області  математичного  і  комп’ютерного  моделювання  для  задач 
 машинного  навчання,  здатних  розв’язувати  комплексні  проблеми  у 
 професійній  сфері,  проводити  самостійні  наукові  дослідження  та  здійснювати 
 науково-педагогічну діяльність. 

 5.4.  Перелік  основних  компетентностей,  якими  повинен  оволодіти 
 здобувач вищої освіти: 

 Загальні компетентності: 

 Оволодіння  компетентностями,  спрямованими  на  формування 
 системного  наукового  світогляду,  професійної  етики  та  загально-культурного 
 кругозору, у тому числі: 

 ●  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
 ●  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 ●  Наукова доброчесність і етика науки. 
 ●  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 ●  Навички використання інформаційних і комунікаційних  технологій. 
 ●  Здатність спілкуватися державною мовою, як усно так і письмово. 
 ●  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 ●  Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
 ●  Здатність бути критичним і самокритичним до нової. 
 ●  Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 ●  Здатність оцінювати та забезпечувати якість наукових досліджень. 
 ●  Навички  міжособистісної  взаємодії  та  командної  роботи,  в  тому  числі 

 у міжнародних проєктах. 



 10 

 ●  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. 

 Фахові компетентності 

 Набуття  ґрунтовних  знань  зі  спеціальності  122  Комп'ютерні  науки,  зокрема 
 засвоєння  основних  концепцій,  розуміння  теоретичних  та  практичних 
 проблем,  сучасного  стану  наукових  знань  за  обраною  спеціальністю, 
 оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму, у тому числі: 

 ●  Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук. 
 ●  Здатність  формалізувати  предметну  область  певного  проєкту  у  вигляді 

 відповідної інформаційної моделі. 
 ●  Здатність  використовувати  математичні  методи  для  аналізу 

 формалізованих моделей предметної області. 
 ●  Здатність  збирати  і  аналізувати  дані  (включно  з  великими),  для 

 забезпечення якості прийняття проєктних рішень. 
 ●  Здатність  розробляти,  описувати,  аналізувати  та  оптимізувати 

 архітектурні  рішення  інформаційних  та  комп’ютерних  систем  різного 
 призначення. 

 ●  Здатність  застосовувати  існуючі  і  розробляти  нові  алгоритми 
 розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук. 

 ●  Здатність  розробляти  програмне  забезпечення  відповідно  до 
 сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. 

 ●  Здатність  розробляти  і  реалізовувати  проекти  зі  створення 
 програмного  забезпечення,  у  тому  числі  в  непередбачуваних  умовах, 
 за  нечітких  вимог  та  необхідності  застосовувати  нові  стратегічні 
 підходи,  використовувати  програмні  інструменти  для  організації 
 командної роботи над проєктом. 

 ●  Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань. 
 ●  Здатність  оцінювати  та  забезпечувати  якість  ІТ  проєктів, 

 інформаційних  та  комп’ютерних  систем  різного  призначення, 
 застосовувати  міжнародні  стандарти  оцінки  якості  програмного 
 забезпечення  інформаційних  та  комп’ютерних  систем,  моделі  оцінки 
 зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем. 

 ●  Здатність  ініціювати,  планувати  та  реалізовувати  процеси  розробки 
 інформаційних  та  комп’ютерних  систем  та  програмного  забезпечення, 
 включно  з  його  розробкою,  аналізом,  тестуванням,  системною 
 інтеграцією, впровадженням і супроводом. 
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 ●  Здатність  планувати  і  виконувати  наукові  дослідження  у  сфері 
 комп’ютерних наук. 

 ●  Здатність  проводити  науково-педагогічну  діяльність  у  закладах  вищої 
 освіти. 

 ●  Здатність  самостійно  навчатися  і  опановувати  нові  знання  з 
 комп’ютерних наук та суміжних галузей та інтегрувати їх з наявними. 

 ●  Здатність  до  підготовки  і  написання  публікації  за  результатами 
 наукових досліджень. 

 5.5. Програмні результати навчання 

 Знання: 
 ●  Сучасні  передові  концептуальні  та  методологічні  знання  в 

 галузі  науково  дослідницької  та/або  професійної  діяльності 
 і на межі предметних галузей знань. 

 ●  Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії. 
 ●  Мати  спеціалізовані  концептуальні  знання,  що  включають  сучасні 

 наукові  здобутки  у  сфері  комп’ютерних  наук  і  є  основою  для 
 оригінального  мислення  та  проведення  досліджень,  критичне 
 осмислення  проблем  у  сфері  комп’ютерних  наук  та  на  межі  галузей 
 знань. 

 ●  Мати  спеціалізовані  уміння/навички  розв’язання  проблем 
 комп’ютерних  наук,  необхідні  для  проведення  досліджень  та/або 
 провадження  інноваційної  діяльності  з  метою  розвитку  нових  знань  та 
 процедур. 
 Уміння: 

 ●  Управляти  робочими  процесами  у  сфері  інформаційних  технологій, 
 які  є  складними,  непередбачуваними  та  потребують  нових 
 стратегічних підходів. 

 ●  Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей. 
 ●  Оцінювати  результати  діяльності  команд  та  колективів  у  сфері 

 інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності. 
 ●  Розробляти  концептуальну  модель  інформаційної  або  комп’ютерної 

 системи. 
 ●  Розробляти  та  застосовувати  математичні  методи  для  аналізу 

 інформаційних моделей. 
 ●  Розробляти  математичні  моделі  та  методи  аналізу  даних  (включно  з 

 великим). 
 ●  Розробляти  алгоритмічне  та  програмне  забезпечення  для  аналізу 

 даних (включно з великими). 
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 ●  Проектувати  архітектурні  рішення  інформаційних  та  комп’ютерних 
 систем різного призначення. 

 ●  Створювати  нові  алгоритми  розв’язування  задач  у  сфері  комп’ютерних 
 наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування. 

 ●  Проектувати та супроводжувати бази даних та знань. 
 ●  Оцінювати  та  забезпечувати  якість  інформаційних  та  комп’ютерних 

 систем різного призначення. 
 ●  Тестувати програмне забезпечення. 
 ●  Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук. 
 ●  Виявляти  та  усувати  проблемні  ситуації  в  процесі  експлуатації 

 програмного  забезпечення,  формулювати  завдання  для  його 
 модифікації або реінжинірингу. 

 ●  Збирати,  формалізувати,  систематизувати  і  аналізувати  потреби  та 
 вимоги  до  інформаційної  або  комп’ютерної  системи,  що 
 розробляється, експлуатується чи супроводжується. 

 ●  Аналізувати  сучасний  стан  і  світові  тенденції  розвитку  комп’ютерних 
 наук та інформаційних технологій. 

 ●  Створювати  та  досліджувати  інформаційні  та  математичні  моделі 
 систем і процесів, що досліджуються, зокрема об’єктів автоматизації. 

 ●  Розробляти  та  викладати  спеціалізовані  навчальні  дисципліни  з 
 інформаційних технологій у закладах вищої освіти. 

 ●  Вміти  застосовувати  елементи  теорії,  моделей  і  методів  штучного 
 інтелекту,  основних  математичних  методів  і  алгоритмів  теорії 
 нейронних  мереж,  методи  прийняття  рішення  в  умовах  невизначеності 
 і ризику. 

 ●  Вміти  використовувати  методи  математичного  та  комп’ютерного 
 моделювання  та  оптимізації  для  проведення  досліджень  та  досягнення 
 очікуваних результатів. 

 ●  Виявляти  потреби  потенційних  замовників  щодо  автоматизації 
 обробки інформації. 

 ●  Вміти  планувати  та  організовувати  дослідження,  обирати  оптимальні 
 методи та засоби досягнення мети дослідження. 

 ●  Вміти  оформляти  отримані  наукові  результати,  брати  участь  у 
 дискусіях  стосовно  змісту  і  результатів  власного  наукового 
 дослідження. 
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 Комунікація: 

 ●  Зрозуміло  і  недвозначно  доносити  власні  знання,  висновки  та 
 аргументацію  у  сфері  комп’ютерних  наук  до  фахівців  і  нефахівців, 
 зокрема до осіб, які навчаються. 

 ●  Здатність  професійно  презентувати  результати  своїх  досліджень  на 
 міжнародних  наукових  конференціях,  семінарах,  практично 
 використовувати  іноземну  мову  (в  першу  чергу  –  англійську)  у 
 науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

 ●  Здатність  працювати  в  команді,  мати  навички  міжособистісної 
 взаємодії. 

 ●  Спілкування  в  діалоговому  режимі  з  широкою  науковою  спільнотою 
 та  громадськістю в галузі комп’ютерних наук. 

 ●  Використовувати  сучасні  інформаційні  та  комунікативні  технології 
 при  спілкуванні,  обміні  інформацією,  зборі,  аналізі,  обробці, 
 інтерпретації  джерел;  здійснювати  публікацію  джерел  з  дотриманням 
 основних бібліографічних правил. 

 ●  Формулювати  науково  і  технічно  значиму  проблематику,  володіти 
 різними  формами  її  публічної  презентації  (он-лайн  презентації, 
 публічні  лекції,  науково-популярні  тексти,  різноманітні  форми 
 візуалізації в засобах масової інформації тощо). 

 ●  Володіння  іноземною  мовою  на  рівні,  достатньому  для  презентації 
 наукових  результатів  в  усній  та  письмовій  формах,  розуміння  фахових 
 наукових  та  професійних  текстів,  вміння  та  навички  спілкуватися  в 
 іншомовному науковому і професійному  середовищі. 

 Автономія та відповідальність: 

 ●  Здатність  діяти  соціально  відповідально  та  громадянсько  свідомо  і  на 
 основі етичних  міркувань (мотивів). 

 ●  Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися. 
 ●  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 ●  Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 

 5.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
 надавати. 

 Наукова  та  педагогічна  діяльність  в  закладах  науки,  освіти  та  бізнес 
 секторі  у  сфері  фундаментальної  та  прикладної  математики.  Результатами 
 виконання  освітньо-наукової  програми  підготовки  магістрів  за  спеціальністю 
 122  Комп’ютерні  науки  є  присвоєння  їм  відповідної  кваліфікації  магістра. 



 14 

 Враховуючи  реальні  потреби  ринку  праці,  випускники  магістратури  КАУ 
 мають такі перспективи: 

 1.  Викладачі  математичних  дисциплін  університетів  та  інших  закладах 
 вищої  освіти;  в  подальшому,  професори  та  доценти;  асистенти,  та  інші 
 викладачі. 

 2.  Молодший  науковий  співробітник;  науковий  співробітник;  старший 
 науковий співробітник; науковий співробітник-консультант. 

 Місця  працевлаштування  -  посади  у  відділах  та  лабораторіях  науково 
 дослідних  установ,  профільних  кафедрах  закладах  вищої  освіти.  Відповідні 
 робочі  місця  підприємств,  установ  та  організацій  та  приватних  компаній,  на 
 яких вимагається аналітична та дослідницька  робота. 

 5.7. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

 Особа  має  право  здобувати  другий  рівень  вищої  освіти  за  умови 
 наявності  першого  (бакалаврського)  або  другого  (магістерського)  рівня  вищої 
 освіти  (диплом  бакалавра,  магістра,  спеціаліста  (зі  споріднених 
 спеціальностей),  підтверджений  документом  державного  зразка,  що  виданий 
 закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

 5.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

 Оцінювання  результатів  навчання  проводиться  з  метою  перевірки  знань  і 
 вмінь  студентів,  встановлення  відповідності  набутих  компетенцій  вимогам 
 освітньої-наукової  програми. 

 Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  здійснюється  під  час 
 поточного, модульного та семестрового контролю знань студентів. 

 Поточний  контроль  здійснюється  з  метою  оцінювання  якості  роботи 
 студентів  протягом  семестру  під  час  проведення  лекційних,  семінарських 
 занять, а також для перевірки якості самостійної роботи студентів. 

 Модульний  (проміжний)  контроль  –  це  складова  підсумкового  контролю 
 і  має  на  меті  перевірку  і  оцінювання  знань  та  умінь  студентів  після  вивчення 
 матеріалу  з  логічно  завершеної  частини  дисципліни  (змістового  модуля), 
 визначеного робочою навчальною програмою. 

 Модульний  контроль  здійснюється  на  останньому  в  поточному 
 змістовому  модулі  семінарському  занятті  або  за  результатами  усіх  видів 
 роботи  студентів  за  цей  період,  або  за  результатами  контрольної  роботи 
 (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, колоквіуму тощо). 

 Підсумковий  (семестровий)  контроль  проводиться  як  підсумковий 
 контрольний  захід  і  є  обов’язковим  для  всіх  студентів.  Семестровий  контроль 
 здійснюється  з  метою  оцінки  результатів  навчання  студентів  на  окремому 
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 завершальному  етапі.  Відповідно  до  навчального  плану  семестровий 
 контроль  проводиться  у  формі  семестрового  екзамену  або  диференційованого 
 заліку  з  конкретної  навчальної  дисципліни,  у  терміни,  передбачені  графіком 
 навчального процесу. 

 5.9. Ресурсне забезпечення реалізації Концепції 

 Кадрове  забезпечення 

 Реалізація  програми  забезпечується  кадрами  високої  кваліфікації  з 
 науковими  ступенями  та  вченими  званнями,  які  мають  достатній  досвід 
 навчально-методичної  роботи  та  відповідають  кваліфікації  відповідно  до 
 спеціальності  згідно  ліцензійних  умов:  майже  всі  викладачі  займаються 
 науковою  роботою  і  є  науковими  співробітниками  наукових  установ  НАН 
 України, що є базовими для Київського академічного університету. 
 До  складу  кадрового  забезпечення  входять:  академіки,  члени-кореспонденти, 
 лауреати  Державної  премії  України  в  галузі  науки  і  техніки,  доктори  та 
 кандидати  фіз.-мат  наук,  професори.  Також  запрошуються  до  викладання 
 науковці з інших закладів вищої освіти. 

 Матеріально технічне забезпечення 

 1.  Наявність приміщень для проведення занять. 
 2.  Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
 3.  Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
 4.  Забезпеченість обладнанням та устаткуванням для виконання 

 навчальних планів. 
 5.  Суперкомп’ютерний обчислювальний кластер Інституту кібернетики 

 імені В.М. Глушкова НАН України. 
 Є  в  наявності  приміщення  для  проведення  занять,  відповідна 

 соціально-побутової  інфраструктура,  здобувачі  забезпечуються  гуртожитком, 
 є  необхідне  обладнанням  та  устаткуванням  для  організації  та  проведення 
 навчального процесу. 

 Для  забезпечення  ефективного  навчального  процесу  студентам  надається 
 вільний  доступ  до  провідних  закордонних  видань  в  області  природничих 
 наук,  доступ  до  фондів  наукових  бібліотек  Інституту  кібернетики  імені 
 В.М.Глушкова  НАН  України,  Інституту  математики  НАН  України  та  інших 
 базових  наукових  установ  Київського  академічного  університету.  На 
 офіційних  веб-сайтах  університету  і  кафедри  розміщена  основна  інформація 
 про  діяльність  установи  (зокрема  ліцензії,  контактна  інформація,  правила 
 прийому, дані про діяльність закладу тощо). 
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 Концепцію  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  122  Комп’ютерні 
 науки  на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  освіти  в  новій  редакції 
 затверджено  Вченою  радою  Київського  академічного  університету  (протокол 
 № 5 від 29.11.2022р.). 
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