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рівень, FQ-EHEA 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МОЛОДШОГО 
СПЕЦІАЛІСТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного підрозділу 

Київський технікум електронних приладів 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст 

Кваліфікація – молодший спеціаліст з інженерії 
програмного забезпечення 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Інженерія програмного забезпечення 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом молодшого спеціаліста, 
одиничний 240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 4 роки 180 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 3 роки Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію 

Цикл/рівень 
 
НРК України – 

ЕQF-LLL – 5 рівень 

5 

 

Передумови Базова загальна середня освіта/ повна загальна середня освіта 

Мова(и) викладання Українська (державна) 

Термін дії освітньої 
програми 

до 01.07.2028р. 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

ктеп.kiev.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного 
виконання професійних обов’язків у сфері інженерії програмного забезпечення, підготовка 
здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю 

3 – Характеристика освітньої програми 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного 
забезпечення» 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (наявності) 

12 Інформаційні технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма для молодшого 
спеціаліста. Базується на загальновідомих положеннях 
та результатах сучасних наукових досліджень з 
інженерії програмного забезпечення та орієнтує на актуальні 
спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та 
наукова кар’єра. 

 

– короткий цикл, 

http://ктеп.kiev.ua/


 
Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
інженерії програмного забезпечення. 
Ключові слова: аналіз вимог (Requirements Analysis), 
верифікація (Verification), атестація (Validation), 
конструювання програмного забезпечення (Software 
Construction), програмна інженерія (Software Engineering), 
програмне забезпечення (Software), програмний продукт 
(Software Product), проектування програмного забезпечення 
(Software Design), специфікація (Specification), специфікація 
вимог користувачів (User Requirements Specification), концепція 
(concept <of operation>), тестування (Software Testing), 
управління вимогами (Requirements Management), управління 
програмною інженерією (Software Engineering Management) 

Особливості програми Необхідність проведення виробничої та переддипломної практики в 

провідних ІТ-компаніях м. Києва та інших містах України. У процесі 

навчання забезпечується отримання фундаментальних знань для 

подальшого навчання на бакалаврських програмах, якісна практична 

підготовка студентів, а також прикладна спрямованість. Особливістю 

програми є опанування студентами сучасних IDE та широке їх 

використання при подальшій професійній діяльності.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Молодший спеціаліст з інженерії програмного забезпечення 
здатний виконувати професійну роботу (згідно з ДК 003:2010) 
і займати первинні посади: технічний фахівець в галузі 
обчислювальної техніки, технік-програміст, технік із 
системного адміністрування, фахівець з інформаційних 

технологій, фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну), 

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, 

фахівець з розроблення комп’ютерних програм 

Подальше навчання Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти, освітнім ступенем бакалавра 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання  та 

навчання  
Студентоцентричне навчання. Самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, компетентнісний підхід , навчання через 
лабораторну практику тощо. 

Форми і методи: лекції, практичні заняття, індивідуальні 
заняття, самостійна робота, групові заняття, консультації . 

 Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
чотирибальною шкалою – («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та вербальною – («зараховано», «не зараховано»). 
Види контролю: вхідний, поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль.  

Форми контролю: усні та письмові іспити, тестування, усне та 
письмове опитування, презентації, звіти з практичного навчання, 
курсових проектів (робіт), заліки, екзамени, державна атестація. 

 6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у галузі інженерії програмного забезпечення 
або у процесі навчання, що передбачає застосування 
положень і методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов 



Загальні 

компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку 
людського буття, суспільства і природи, духовної культури, 
політики. 

ЗК 2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 
конкретних історичних умовах. 

ЗК 3. Здатність використовувати сучасні інформаційні 

технологій для розв’язання різноманітних задач у навчальній 
та практичній діяльності. 

ЗК 4. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 
спроможність забезпечувати їх право чинність. 

ЗК 5. Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою. 
ЗК 6. Уміння працювати у колективі та команді та у 
міжнародному середовищі. 

ЗК 7. Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, 
займати активну громадську позицію. 

ЗК 8. Здатність до застосування основних законів логіки, 
форм і правил логічного мислення для дедуктивного висновку. 
Здатність до вирішення проблеми доказу і спростування. 

ЗК 9. Здатність до володіння математичним апаратом 
відповідної галузі знань, здатність використовувати 
математичні методи в обраній професії. 

ЗК 10. Здатність використовувати професійно-профільовані 

знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних 
технологій. ЗК 11. Здатність застосовувати професійно-
профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у 

процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних 
моделей. 

ЗК 12. Здатність дотримання норм здорового способу життя.  

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність до професійного спілкування та до 
застосування стандартного апаратного та програмного 
забезпечення. 

ФК 2. Здатність аналізувати предметну область, розробляти 
технічне завдання та програмний продукт. 

ФК 3. Здатність розробляти специфікації вимог 
користувачів відповідно до сучасного уявлення про структуру 
та архітектуру програмного забезпечення в програмній інженерії. 

ФК 4. Здатність розробляти специфікації вимог користувачів 
до програмного забезпечення, проектувати компоненти 
архітектури програмного продукту; застосовувати та створювати 
компоненти багаторазового використання. 

ФК 5. Здатність розуміння необхідності та дотримання правил 
і вимог охорони праці та виробничої санітарії. 

ФК 6. Здатність використання та застосування 
інформаційних технологій в обраній спеціальності, організації 
інформаційних даних різних видів, які сприяють найбільш 
ефективному вирішенню задач, що виникають у різних ситуаціях на 
виробництві. 

ФК 7. Здатність до управління регістрами 

мікропроцесора; управління пам’яттю персонального комп’ютера; 
керування роботою операційної системи. 

ФК 8. Здатність аналізувати, проектувати прототип 
людино- машинного інтерфейсу відповідно до уявлення 
про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій. 

інформації. 

  



 

 ФК 9. Здатність до знаходження моделей та методів системного 
аналізу, способів дослідження і оптимізація операцій; традиційних 
методів і прийоми вирішення задач теорії дослідження операцій. 

ФК 10. Здатність розпізнавати різні методології розробки і оцінки 
вартості програмного продукту. 

ФК 11. Здатність до проектування інформаційного забезпечення для 
конкретної галузі роботи відповідно до теоретичних положень 
проектування автоматизованих систем обробки інформації. 

ФК 12. Здатність розробляти якісні програмні продукти із 
забезпеченням необхідної документації процесу розробки та 
наступним тестуванням, конструюванням програмного забезпечення.  

ФК 13. Здатність будувати веб-ресурси відповідно до принципів та 
технології створення веб-сторінок, мови розмітки веб-компонентів, 
мови стильових описів та інших прийомів. 

ФК 14. Здатність характеризувати основні концепції маркетингу 
щодо ІТ сфери, визначати сегмент ринку ІТ послуг, нішу та цільовий 
сегмент для підприємства, проводити маркетингові дослідження в 
умовах ринку. 

ФК 15. Здатність захистити права інтелектуальної власності. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1. Правильно використовувати мовні засоби, грамотно складати ділові папери. 

ПРН 2. Аналізувати складні явища суспільного життя, пов’язувати філософські проблеми з 
вирішенням завдань теорії і практики програмування. 

ПРН 3. Розуміння основних термінів і понять культурології та соціології на рівні відтворення, 
тлумачення й використання у повсякденному житті. 

ПРН 4. Практичне володіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійними 
потребами. 

ПРН 5. Самостійне використання інформаційних технологій у навчальному процесі та на 
виробництві з дотриманням правил щодо захисту життя людини. 

ПРН 6. Застосовувати математичні знання у процесі розв’язання професійних задач, побудови 
математичних моделей з використанням математичного моделювання. 

ПРН 7. Аналізувати предметну область дослідження, розробляти технічне завдання, 
проектувати архітектуру та структуру програмного продукту, застосовувати набуті знання для 
здійснення професійної діяльності при розробці, налагодженні та експлуатації програмного 
забезпечення, реалізовувати проект програмного продукту на відповідній мові програмування, 
проводити тестування та дослідну експлуатацію. 

ПРН 8. Використовувати основні методи та технології об’єктно-орієнтованого програмування, 

алгоритмів та структур даних, основами конструювання програмного забезпечення, основи 
методів та технологій візуального програмування для розробки програмних продуктів. 
ПРН 9. Проектувати та реалізовувати бази даних, використовуючи системи управління базами 
даних. 

ПРН 10. Використовувати можливості мережних програмних систем, операційних систем, 
апаратного забезпечення. 

ПРН 11. Застосовувати сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного 
забезпечення в програмній інженерії. 

ПРН 12. Використовувати державні і галузеві стандарти та інші нормативно-технічні 
документи під час розробки специфікації вимог користувачів, аналізу вимог, специфікації 
програмних вимог. 

ПРН 13. Застосовувати шаблони проектування в процесі розробки програмного забезпечення. 
ПРН 14. Проектувати компоненти програмного продукту, застосовуючи технології повторного 
використання. 

 



ПРН 15. Створювати діаграми класів, послідовності та станів, які документують модель 
предметної області, програмну архітектуру та поведінку системи. 

ПРН 16. Проектувати програмне забезпечення, застосовувати шаблони проектування, 
виконувати тестування програмного забезпечення. 

ПРН 17. Розуміти призначення та функції інструментальних засобів для створення системного 
програмного забезпечення, основи програмування прикладних та системних задач, порядок 
розробки системних алгоритмів та програм. 

ПРН 18. Аналізувати та використовувати основи термінології в області взаємодії людини з 
системами різних класів і призначень, базових компонент інтерфейсів користувача з 
дотриманням правил проектування форм інтерфейсів користувача. 

ПРН 19. Розраховувати трудомісткість, вартість програмного продукту за методами оцінки 
вартості програмного забезпечення; використовувати засоби оцінки його вартості з 
урахуванням основних показників ресурсного потенціалу підприємства та ефективність його 
використання; теоретичні і методологічні основи економіки програмного забезпечення, 
метрики складності програм. 

ПРН 20. Вивчення основних принципів функціонування сторінок в мережі Інтернет; основних 
прийомів розробки, впровадження та підтримки веб-сайтів. 

ПРН 21. Використовувати право, об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності; міжнародну 
систему права інтелектуальної власності; порядок отримання патенту. 

ПРН 22. Володіти прийомами і навичками колективної розробки програмних продуктів; 
прийомами ефективної роботи з колегами, знайомство з мотивацією людей, концепції 
групової динаміки, створення супроводжувальної документації на програмний засіб. 

Комунікація Уміння спілкуватися усно та письмово українською та іноземною 
(англійською) мовою. Здатність використовувати різні методи 
ефективного спілкування з використанням інформаційних 
технологій на різних рівнях, професійному та соціальному. 

Автономія і 
відповідальність 

Здатність самостійно приймати рішення у різних нових ситуаціях, 
цим усвідомлювати необхідність постійного навчання з метою 
оволодіння та поглиблення фахових знань. 
Розуміти та нести відповідальність за виконану роботу, досягати 
поставленої мети з дотриманням професійної етики і засад охорони 
праці та безпеки життєдіяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками освітньо-професійної програми є штатні працівники 

Київського технікуму електронних приладів, спеціалісти вищої 

кваліфікаційної категорії. До реалізації програми залучаються науково-

педагогічні та педагогічні працівники, окремі з них мають досвід роботи за 

фахом. З метою підвищення фахового рівня усі викладачі раз на п’ять років 

проходять стажування. 

Матеріально- 
технічне 
забезпечення 

Будівлі повністю відповідають нормам санітарно-технічного стану 
приміщень, вимогам освітньої підготовки. Вони мають бібліотечно- 
інформаційний центр з читальною та медіа-залою, комп’ютерні кабінети 
та лабораторії з мультимедійним обладнанням, з доступом до мережі 
Інтернет, Wi-Fi. Соціальна структура відповідає встановленим нормам та 
складається з спортивного комплексу, медпункту, гуртожитку. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно до профілю 
навчального закладу, перевага у комплектуванні надається навчальним 
виданням, підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі, 
ведеться електронний каталог. 

Фонд бібліотечно-інформаційного центру систематично поповнюється 
періодичними виданнями, передплата на які проводиться двічі на рік. 
Існує офіційний сайт, який дає доступ до електронних навчальних 
ресурсів. 

 

 



9 – Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

ЄКТС 

Міжнародна 
кредитна мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних здобувачів освіти не проводиться 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  
 
2.1. Перелік компонент ОПП

 
 

Код 
н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, практика, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1.Цикл загальної підготовки 

ОК1 Історія України 1,5 Залік 

ОК2 Громадянська освіта (основи правознавства, людина і світ) 2 Залік 
ОК3 Диференційні рівняння  3 Залік 
ОК4 Дискретна математика  3 Залік 
ОК5 Основи програмування та алгоритмічні мови 3,5 Екзамен 
ОК6 Соціологія  1,5 Залік 
ОК7 Іноземна мова (за проф..спрям) 3 Залік 
ОК8 Організація комп’ютерних мереж 2,5 Залік 
ОК9 Фізичне виховання  3 Залік 

ОК10 Офісне програмне забезпечення (Microsoft Office) 3,5 Екзамен 
ОК11 Комп’ютерна схемотехніка 3 Екзамен 
ОК12 Українська мова (за проф..спрям) 3 Екзамен 
ОК13 Основи філософських знань 1,5 Залік 
ОК14 Безпека життєдіяльності  2 Залік 
ОК15 Основи менеджменту та маркетингу 3 Залік 
ОК16 Основи конституційного права 2 Залік 
ОК17 Працевлаштування за фахом  2 Залік 
ОК18 Охорона праці в галузі 2 Залік 
ОК19 Основи охорони праці 2 Залік 

1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК20 Теорія ймовірності і математична статистика 3 Залік 
ОК21 Лінійна алгебра та аналітична геометрія  3 Екзамен 
ОК22 Чисельні методи 3 Екзамен 
ОК23 Математичні методи дослідження операцій  3 Екзамен 
ОК24 Об’єктно-орієнтоване програмування 5 Екзамен 
ОК25 Проектний практикум 2 Залік 
ОК26 Інструментальні засоби ВП 5 Екзамен 
ОК27 Операційні системи 3 Залік 
ОК28 Алгоритми та структури  3 Екзамен 
ОК29 Основи програмної інженерії 4 Залік 
ОК30 Бази даних 5 Екзамен 
ОК31 Веб –дизайн  3 Залік 
ОК32 Інженерна та комп’ютерна графіка 3 Залік 
ОК33 Радіовимірювальні  прилади 2 Залік 
ОК34 Навчальна радіомонтажна практика 5 Залік 
ОК35 Навчальна професійна практика 11 Залік 
ОК36 Практика з технологій програмування 5 Залік 
ОК37 Навчальна вимірювальна практика 2 Залік 
ОК38 Переддипломна практика  6 Залік 
ОК39 Технологічна практика 12 Залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 135  

   



 

2. Вибіркові компоненти 

2.1 Цикл загальної підготовки 

ВБ1 Культурологія  3,5 Залік 
ВБ2 Економічна теорія  3 Залік 
ВБ3 Інформатика  5 Екзамен 

2.2 Цикл професійної підготовки 

ВБ4 Вступ до спеціальності 4 Залік 
ВБ5 Архітектура комп’ютера 4 Екзамен 
ВБ6 WEB-технології  8 Екзамен 
ВБ7 Економіка і організація виробництва 6 Залік 
ВБ8 Конструювання програмного забезпечення 6,5 Екзамен 
ВБ9 Програмування мовою Асамблер 5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 45  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 180  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» здійснюється у формі 

комплексного державного іспиту та завершується видачею документу про вищу 

освіту встановленого зразка про присудження ступеня молодшого спеціаліста 

з присвоєнням кваліфікації: Молодший спеціаліст з інженерії програмного 

забезпечення. 

Атестація здійснюється відкрито та публічно. 


