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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки  
1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 
інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський політех-
нічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Інститут прикладного системного аналізу 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь – магістр 
Кваліфікація – магістр з комп’ютерих наук 

Рівень з НРК НРК України – 7 рівень QF-EHEA  
Офіційна назва 
освітньої програми 

Системи і методи штучного інтелекту  

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів, 
термін навчання 1 рік 9 місяці 

Наявність акредитації Міністерство освіти та науки України 
Сертифікат акредитації спеціальності 
НД 1192618, дійсний до 01.07.2023 
https://registry.edbo.gov.ua/university/174/study-programs/ 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса пос-
тійного розміщення 
освітньої програми 

mmsa.kpi.ua            розділ «Освітні програми» 
https://osvita.kpi.ua/ розділ «Освітні програми» 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка фахівців здатних до самостійної науково-дослідної , виробничо-технологічної 
та організаційно- управлінської діяльності в інтелектуальних системах прийняття рішень в  
різних галузях, системах та технологіях штучного інтелекту та великих базах даних та їх 
застосування в системах розпізнавання зображень та мовних сигналів,  прогнозуванні та 
інтелектуальному аналізі даних (Big Data Mining)  
Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім.. Ігоря Сікорського на 2020-
2025 роки щодо формування суспільства майбутнього на засадах концепції сталого розви-
тку 

3 – Характеристика освітньої програми 
Опис предметної обла-
сті 

Об'єкти вивчення та діяльності: процеси збору, представлення, 
обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в 
комп’ютерних системах. 
Цілі навчання: підготовка фахівців з комп’ютерних наук, здатних 
розв’язувати задачі в галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передба-
чає як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх 
застосування у професійній практиці. 
Теоретичний зміст предметної області: принципи дослідження 
інформаційних процесів і оцінювання їх ефективності; теоретичні 
засади побудови комп’ютерних систем; методи синтезу і аналізу 
процесів обробки даних (в тому числі великих). 

https://registry.edbo.gov.ua/university/174/study-programs/
https://osvita.kpi.ua/
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 Методи, методики та технології: методології моделювання 
складних систем і прийняття рішень; технології та методи проєк-
тування, розроблення та забезпечення якості компонентів 
комп’ютерних систем; методи та технології забезпечення взаємо-
дії людини і програмної системи. 
Інструменти та обладнання: апаратно-програмні інструментальні 
засоби специфікації, розробки, аналізу програмних та інформацій-
них систем, баз даних і знань, що дозволяють обробляти надвеликі 
дані.  

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-наукова 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій 
зі спеціальності Комп’ютерні науки  

Програма базується на широкому застосуванні сучасних ме-
тодів  та технологій обчислювального інтелекту, нейронних ме-
реж, нечітких нейронних мереж, машинного навчання, та самона-
вчання, глибокого навчання, згорткових нейронних мереж, гене-
тичних алгоритмів та еволюційного програмування, інтелектуаль-
ного аналізу  великих даних (Big Data Mining) , Байєсівських ме-
реж, в вирішенні прикладних задач штучного інтелекту, зокрема 
розпізнавання зображень та мовної інформації, автоматичної кла-
сифікації, прогнозування та передбачення в різних сферах, розум-
них міст, інтелектуального транспорту, медичної експрес-
діагностики, аналізу ризику банкрутства корпорацій та банків то-
що. 
 
Ключові слова: комп’ютерні науки, штучний інтелект, системи та 
технології обчислювального інтелекту, машинне навчання, інте-
лектуальний аналіз надвеликих масивів даних та знань 

Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 
систем підтримки прийняття рішень та комп’ютерно-інтегрованих 
інтелектуальних  технологій. 

Об’єктом дослідження виступають технологічні процеси та 
системи організаційного управління в різних галузях промислово-
сті, мікроекономічні системи,  фінансово-економічні процеси в 
банківській та фінансовій сфері, системи класификації та розпі-
знавання образів в техніці, медицині, соціології тощо. 

Залучення до викладання навчальних дисциплін фахівців з 
інших навчальних закладів та IT-компаній. 

Проведення практики студентів на виробництвах галузі. 
Участь здобувачів вищої освіти у студентських наукових гур-

тках. 
Можливість викладання окремих курсів англійською мовою 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Види економічної діяльності: 
72 Діяльність у сфері інформатизації 
73 Дослідження та розробки 
80 Освіта 
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 Професійні назви робіт: 
2149.2 Аналітик систем 
2131.2 Аналітик комп’ютерних систем 
2139.1 Науковий співробітник (галузь обчислень) 
2131.1 Науковий співробітник в галузі обчислювальних систем 
2149.2 Інженер-дослідник 
2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

Подальше навчання Після отримання ступеня вищої освіти «магістр» здобувач може 
претендувати на вступ до аспірантури на освітньо-науковий («док-
тор філософії») рівень вищої освіти.  

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Поточний та семестровий контроль вигляді лабораторних звітів, 
презентацій, есе, письмових і усних екзаменів. Рейтингової системи 
оцінювання 

Оцінювання Здійснюється у відповідності до Положення про систему оцінюван-
ня результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського за усіма видами 
аудиторної та позааудиторної роботи 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати задачі в галузі професійної та дослідницько-
інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає 
як вільне володіння наявними знаннями, так і спроможність їх за-
стосування у професійній практиці.  

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК 3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК 4 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 5 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями 
ЗК 6 Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК 7 Здатність керувати проектами, організовувати командну роботу, проявля-
ти ініціативу з удосконалення діяльності 

ЗК 8 
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (кре-
ативність), досліджувати проблеми із використанням системного аналізу, 
синтезу та інших методів 

ЗК 9 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 10 
Здатність орієнтуватися в системі загальнолюдських цінностей і цінностей 
світової й вітчизняної культури, розуміти значення гуманістичних ціннос-
тей для збереження й розвитку сучасної цивілізації 

ЗК 11 
Здатність удосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і культурний 
рівень, будувати траєкторію професійного розвитку й кар’єри, захоплюва-
ти своїм прикладом 

ЗК 12 

Здатність до роботи в багатонаціональних колективах, у тому числі при 
роботі над міждисциплінарними й інноваційними проектами, ефективно 
функціонувати як член або лідер групи, що складається з фахівців різного 
рівня в різних галузях професійної діяльності, працювати в національних і 
міжнародних командах 

Спеціальні (Фахові) компетентності (СК) 
СК 1 Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук. 

СК 2 

Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та 
аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються, 
з’ясовувати потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки 
інформації. 
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СК 3 
Здатність збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби 
та вимоги до інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, 
експлуатується чи супроводжується. 

СК 4 Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді ві-
дповідної інформаційної моделі. 

СК 5 Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізова-
них моделей предметної області. 

СК 6 Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпе-
чення якості прийняття рішень 

СК 7 Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектур-
ні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. 

СК 8 
Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми 
розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук, оцінювати їх ефектив-
ність. 

СК 9 Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульо-
ваних вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. 

СК 10 

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. 

СК 11 Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань. 

СК12 

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 інформа-
ційних та комп’ютерних систем. 

СК13 

Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інфо-
рмаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включ-
но з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, 
впровадженням і супроводом. 

СК 14 
Здатність виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації 
програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації 
або реінжинірингу. 

СК 15 Здатність до оригінального мислення та проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань. 

СК16 Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань, в 
тому числі надвеликі сховища даних 

СК17 

 
 
Здатність розробляти та застосовувати технології розподілених ви-
сокопродуктивних обчислень, Грід -технології 

СК 18 

Здатність вибирати адекватні методи навчання, включаючи методи 
глибокого навчання (Deep Learning)  і самонавчання та використову-
вати їх для налаштування нейронних мереж для вирішення конкрет-
них задач прогнозування, керування, класифікації та інтелектуаль-
ного аналізу даних) 

СК 19 
Здатність використовувати метод індуктивного моделювання МГУА 
для автоматичної побудови моделей складних процесів (зокрема в 
задачах прогнозування) в техніці та економіці 

СК 20 
Здатність до розробки та використання  алгоритмів розпізнавання 
зображень  та мовних сигналів в системах розпізнавання образів та 
класифікації в різних предметних областях 
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Додаткові спеціальні компетентності  
до освітньо-наукової програми підготовки магістрів 

СК21  Здатність аналізувати сучасні світові тенденції розвитку комп’ютерних 
наук та перспективи розвитку інформаційних технологій. 

СК22 Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері 
комп’ютерних наук 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1 Здійснювати опис предметної області розробки або дослідження; за-
безпечувати декомпозицію поставленої задачі. 

ПРН 2 

Обирати належні засоби для розробки або дослідження (середовище 
розробки, мова програмування, програмне забезпечення та програм-
ні пакети тощо), що дозволяють знайти правильне і ефективне рі-
шення. 

ПРН 3 

Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою 
з'ясування їх відповідності вимогам; розробляти тести та використо-
вувати засоби верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рі-
шень. 

ПРН 4 

Аналізувати предметну область розробки або дослідження, викорис-
товуючи наявну документацію, консультації з стейкхолдерами; роз-
робляти документацію, що фіксує як функціональні, так і нефункці-
ональні вимоги до розробки чи дослідження 

ПРН 5 

Моделювати об'єкт розробки або дослідження з точки зору функціо-
нальних компонентів (підсистем) таким чином, щоб полегшити та 
оптимізувати роботу над проєктом; використовувати наявні техно-
логії та методи динамічного і статичного аналізу програм для забез-
печення якості результату. 

ПРН 6 

Аналізувати, оцінювати та порівнювати різні технології (методи, мо-
ви, алгоритми, графіки робіт) з метою встановлення пріоритетів у 
відповідності з різними критеріям продуктивності та якості, що ви-
значені завданням. 

ПРН 7 

Створювати прототипи програмного забезпечення, щоб переконати-
ся, що воно відповідає вимогам до розробки; виконувати його тесту-
вання і статичний аналіз, щоб переконатися у відповідності завдан-
ню розробки або дослідження. 

ПРН 8 Розробляти, реалізовувати та забезпечувати заходи з моніторингу, 
оптимізації, технічного обслуговування, виявлення відмов тощо. 

ПРН 9 
Управляти складними робочими процесами з урахуванням постав-
лених економічних, правових та етичних аспектів, оцінювати ре-
зультати діяльності команди. 

ПРН 10 

Вільно спілкуватися державною та англійською мовами усно і пись-
мово для обговорення професійної діяльності у сфері інформаційних 
технологій, проєктів, результатів досліджень та інновацій, інших пи-
тань комп’ютерних наук. 

ПРН 11 Відшуковувати необхідну інформацію у науковій літературі, базах 
даних, інших джерелах, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН 12 
Забезпечувати відстеження стану розробки, відображення його у те-
хнічній документації з використанням засобів управління версіями 
документів. 
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ПРН 13 Розробляти та використовувати алгоритми роботи,технології та програмне 
забезпечення високопродуктивних розподілених обчислювальних систем 

ПРН 14 Використовувати технології обчислювального інтелекту при розробці сис-
тем прийняття рішень та інтелектуальних інформаційних систем 

ПРН 15 Розробляти та застосовувати нейронні мережі різного типу та архітектури 
для вирішення задач прогнозування 

ПРН 16 

Розробляти адекватні методи навчання та самонавчання, включаючи мето-
ди глибокого навчання (Deep Learning) та використовувати їх для налашту-
вання нейронних мереж для вирішення конкретних задач прогнозування, 
керування, класифікації та інтелектуального аналізу даних 

ПРН 17 
Використовувати метод індуктивного моделювання МГУА для автоматич-
ної побудови моделей складних процесів (зокрема в задачах прогнозуван-
ня) в техніці та економіці 

ПРН 18 

Використовувати еволюційне моделювання, генетичні алгоритми та алго-
ритми ройової оптимізації для вирішення складних задач класифікації, 
кластеризації, синтезу структури інформаційних систем та мереж, а також 
задач планування та складання розкладів 

ПРН 19 
Розробляти та використовувати  алгоритми розпізнавання зображень  та 
мовних сигналів в системах розпізнавання образів та класифікації в різних 
предметних областях 

ПРН 20 
Розробляти, оброблювати та використовувати бази даних великого розміру 
 
 

Додаткові програмні результати навчання, 
визначені за освітньою програмою: 

ПРН21 

Планувати і  виконувати наукові дослідження з проблем комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій, формулювати і перевіряти гіпотези, 
обирати методики та інструменти, аналізувати результати, обґрунтовувати 
висновки 

ПРН 22 

Знати стандарти і вимоги до розробки і виконання наукових досліджень і 
проєктів у сфері комп’ютерних наук, оформлення науково-технічних текс-
тів у галузі комп’ютерних наук, розуміти вимоги академічної доброчесно-
сті. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для відповідного рівня ВО, затверджених Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 
(чинна) в редакції від 23.05.2018 р. №347. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО, затвер-
джених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№1187 (чинна) в редакції від 23.05.2018 р. №347. 
Використання сучасного спеціалізованого програмного забезпе-
чення: NeuroOffice, MatLab, LavView, Java, Python 

Інформаційне та на-
вчально-методичне за-
безпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного 
рівня ВО, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 р. №1187 (чинна) в редакції від 23.05.2018 р. №347 
Користування Науково-технічною бібліотекою КПІ ім. Ігоря Сі-
корського. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Можливість укладання угод  про академічну мобільність та про 
подвійне дипломування 
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Міжнародна кредитна 
мобільність 

Укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ 
К1) з університетами: 
Університет Миколи Коперника в Торуні (Республіка Польща) 
Близькосхідний технічний університет (Турецька Республіка) 
Університет м. Гронінген (Королівство Нідерланди) 
Лейденський університет (Королівство Нідерланди) 
Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Федеративна Рес-
публіка Німеччина) 
Університет Люксембург (Велике Герцогство Люксембург) 
Католицький університет Льовена (Королівство Бельгія) 
Університет Лотарингії, Лорія (Французька Республіка) 
Університет Лотарингії, Вища школа Мін Нансі (Французька Рес-
публіка) 
Вища школа міста Нант (Французька Республіка) 
Університет Гранади (Королівство Іспанія) 
Міланська Політехніка (Італійська Республіка) 
Католицький університет Льовена (Королівство Бельгія) 
Університет Лотарингії, Мін Нансі (Французька Республіка) 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої осві-
ти 

Можливість викладання українською мовою у групах загальної 
підготовки або англійською мовою, а українська мова вивчається 
як іноземна 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні дисци-
пліни, курсові проекти (роботи), практики, квалі-

фікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма підсу-
мкового кон-

тролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові (нормативні) компоненти ОП 
Цикл загальної підготовки 

ЗО1 Інтелектуальна власність та Патентознавство  3 залік 
ЗО2 Сталий інноваційний розвиток 2 залік 

ЗО3 Практичний курс з іншомовного наукового спілку-
вання 4,5 залік 

ЗО4 Розробки старт-проектів 3 залік 
ЗО5 Педагогіка вищої школи         2 залік 

Цикл професійної підготовки 
ПО1 Оброблення  надвеликих масивів даних 4 екзамен 
ПО2 Методи і технологіі обчислювального інтелекту 4 екзамен 

ПО3 Високопродуктивні розподілені обчислювальні си-
стеми 5 екзамен 

ПО4 Системи розпізнавання образів 3,5 залік 
ПО5 Сучасні технології програмування 4 залік 
ПО6 Інтелектуальні системи прийняття рішень 4 екзамен 

ПО7 Комп’ютерні інформаційні технології економіці  та 
фінансовій сфері 4 екзамен 

ПО8 Нечіткі моделі та методи в Інтелектуальних систе-
мах 4 екзамен 

ПО9 Прийняття рішень в ієрархічних системах 3 залік 

ПО10 Курсова робота з методів та технологій обчислю-
вального інтелекту 1 залік 

ПО11 Курсова робота з сучасних технологій програму-
вання 1 залік 

ПО12 Курсова робота з нечітких моделей та методів в 
інтелектуальних системах 1 залік 

Дослідницький (науковий) компонент 
ПО13 Наукова робота за темою магістерської дисертації 10 залік 
ПО14 Науково-дослідна практика        10 залік 
ПО15 Робота над магістерською дисертацією та захист 16 захист 

Вибіркові компоненти ОП 
ПВ1 Освітній компонент 1 Ф-Каталогу 5 екзамен 
ПВ2 Освітній компонент 2 Ф-Каталогу 5 екзамен 
ПВ3 Освітній компонент 3 Ф-Каталогу 5 екзамен 

    ПВ4 Освітній компонент 4 Ф-Каталогу 4 залік 
    ПВ5 Освітній компонент 5 Ф-Каталогу 4 залік 
    ПВ6 Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 4 залік 
    ПВ7 Освітній компонент 7 Ф-Каталогу 4 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 89 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 31 

Обсяг освітніх компонентів, що забезпечують здобуття 
компетентностей визначених СВО 66 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 
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3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Сучасні техно-
логії програму-

вання 

Високопродук-
тивні розподі-
лені обчислю-
вальні системи 

Оброблення  
надвеликих 

масивів даних 

Методи і тех-
нології обчис-

лювального 
інтелекту 

Курсова робота 
з МТОІ 

Патентознавс-
тво та інтелек-
туальна влас-

ність 

Сталий інно-
ваційний роз-

виток 

Курсова робота з 
сучасних техно-
логій програму-

вання 

Розробка 
стартап -
проектів 

 

Педагогіка ви-
щої школи 

 
Нечіткі моделі та 
методи в Інтелек-
туальних систе-

мах 
 

Курсова робота з 
нечітких моделей 
та методів в  ІС 

 

Комп’ютерні 
інформаційні 

технології еко-
номіці  та фі-

нансовій сфері 
 

Науково-
дослідна 
практика 

Робота над магіс-
терською дисер-

тацією 

Наукова робота за темою магістерської дисертації 

Практичний курс з іншомовного наукового спілкування 

Освітній  
компонент 1  
Ф-Каталогу 

Освітній  
компонент 2  
Ф-Каталогу 

Освітній  
компонент 3  
Ф-Каталогу 

Освітній  
компонент 4  
Ф-Каталогу 

Освітній  
компонент 5  
Ф-Каталогу 

Прийняття 
рішень в ієра-
рхічних сис-

темах 

Системи  
розпізнавання 

образів 

Освітній  
компонент 6 
Ф-Каталогу 

Освітній  
компонент 7 
Ф-Каталогу 
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4. ФОРМА  АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою-професійною програмою « Си-
стеми і методи штучного інтелекту» проводиться у формі захисту кваліфіка-
ційної роботи та завершується видачею документа (диплома) встановленого 
зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: ма-
гістр з комп’ютерних наук за освітньою-професійною програмою   «Системи і 
методи штучного інтелекту». 

Кваліфікаційна робота здобувача підлягає обов'язковій перевірці на академіч-
ний плагіат та оприлюднюється на офіційному сайті закладу вищої освіти (його 
підрозділу). 
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5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 З
О
1 

З 
О 
2 

З
О
3 

З
О
4 

З
О
5 

П
О
1 

П
О 
2 

П
О
3 

П
О
4 

П
О
5 

П
О
6 

П
О
7 

П
О
8 

П
О
9 

П
О
1
0 

П
О
1
1 

П
О
1
2 

П
О
1
3 

П
О
1
4 

П
О
1
5 

ЗК1      + + +   +       + +  

ЗК 2    +           + +  + + + 

ЗК 3 +    +             + + + 

ЗК 4   +               + + + 

ЗК 5      + + + + +   +        

ЗК 6  + + + + +  + + + + + + + +      

ЗК 7                  + + + 

ЗК 8 + -             + + + + + + 

ЗК 9    +                + 

ЗК 10 + + +      +  +  +        

ЗК 11                 + + + + 

ЗК 12  +  +               + + 

СК 1        +    +         

СК 2     + +         +    + + 

СК 3            +    +     

СК 4                + + + +  

СК 5       +   + +          

СК 6 +                    

СК 7       +     +         
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 З
О
1 

З 
О 
2 

З
О
3 

З
О
4 

З
О
5 

П
О
1 

П
О 
2 

П
О
3 

П
О
4 

П
О
5 

П
О
6 

П
О
7 

П
О
8 

П
О
9 

П
О
1
0 

П
О
1
1 

П
О
1
2 

П
О
1
3 

П
О
1
4 

П
О
1
5 

СК 8       +    +          

СК 9          +    +  +     

СК 10          +      +
+ 

    

СК 11      +               

СК 12            +    +    + 

СК 13          +  +    +     

СК  14          +      +     

СК 15         +  + + +        

 
СК 16 

     +            + + + 

СК 17        +             

СК 18 +      +      +        

СК 19       +           +   

СК 20         +         +   

СК 21            +      + + + 

СК 22  +                + +  
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

  З
О
1 

З 
О 
2 

З
О
3 

З
О
4 

З
О
5 

П
О
1 

П
О
2 

П
О
3 

П
О
4 

П
О
5 

П
О
6 

П
О
7 

П
О
8 

П
О
9 

П
О
1
0 

П
О
1
1 

П
О
12 

П
О
13 

П
О
1
4 

П
О
1
5 

ПРН 1       +            +  + 

ПРН 2   +        +        +   

ПРН 3           +      +     

ПРН 4                    + + 

ПРН5           +  +      + + + 

ПРН 6     +    +   +         + 

ПРН 7           +  +     +    

ПРН 8      +       +         

ПРН 9 
 

    +                + 

ПРН 10    +  +      + +   +   +  + 

ПРН 11 +       +        +   + +
+ 

+ 

ПРН12  +  +               +  + 

ПРН 13         +       +   + + + 

ПРН 14 
 

       +      +        

ПРН 15 
 

 +      +  +   + +
+ 

    +  + 

ПРН16 
 

 +      +        +  + +  + 

ПРН 17 
 

       +        +      

ПРН 18        +    =    +   +  + 

ПРН 19          +   +         

ПРН 20       +            +  + 

ПРН 21    +               + + + 

ПРН 22           +        + + + 
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