
122 Комп’ютерні науки  
Кваліфікація 2131.2 аналітик компьютерних систем 

Галузь знань:: 
12 Інформаційні технології   
Спеціальність 122 Комп’ютерні науки  

Рівень кваліфікації: Магістр - повна вища освіта. 

Офіційна тривалість програми: 1 рік 6 місяців для денної форми навчання (108 кредитів 

ЄКТС).  
Вимоги до вступу: диплом бакалавра з галузі знань: 12 Інформаційні технології 
За результатами фахових вступних випробувань.  
 

Програма підготовки включає: The training includes: 
-нормативну (обов’язкову) частину і вибіркову частину 

(цикли дисциплін за вибором ВНЗ та за вибором студента). 

Нормативна частина включає цикли гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки, фундаментальної та 

природничо-наукової підготовки, професійної та 

практичної підготовки – разом 24,0 кредитів ЄКТС. Блок 

навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену 

підготовку, складає 40,5 кредитів ЄКТС; 

-теоретичне навчання по дисциплінам здійснюється у 

вигляді аудиторних занять (лекційні, лабораторні та 

практичні -разом 21,0 кредитів ЄКТС) і самостійної роботи 

(37,0 кредитів ЄКТС), виконання курсових робіт з 

дисциплін спеціалізації (4,0 кредити ЄКТС); 

-практична підготовка включає проходження двох практик: 

асистентської (2 тижні – 3,0 кредити ЄКТС) та 

переддипломної (2 тижні – 3,0 кредити ЄКТС); 

-підсумкова державна атестація включає виконання та 

захист дипломної роботи магістра (19,5 кредитів ЄКТС); 

-The curriculum consists of Compulsory (mandatory) 

courses and Optional courses (cycles of subjects 

elected by Higher Educational Institution and elected 

by students). Compulsory courses include cycles of 

Humanitites and Socio-Economic training, 

Fundamental and Natural Scientific training, 

Professional and Practical training – ECTS credits in 

total. Courses which supply advanced training make 

61 ECTS credits; 

-Theoretical studying is performed in form of 

classrooms (lections, laboratory and practical 

trainings – ECTS credits) and independent training 

(ECTS credits), course works by the subjects of 

specialization (4 ECTS credits); 

-Practical training includes assistant practice (2 

weeks - 3 ECTS credits) and pregraduate practice (2 

weeks – 3 ECTS credits); 

-The program is concluded with Master Thesis; 

Опис результатів навчання Description of learning outcomes 
Знання і розуміння: 

-знання та розуміння, необхідні для відбору та 

обґрунтування вибраної інформаційної технології в цілому 

та її окремих компонентів (апаратно-програмні засоби, 

операційні системи, архітектура та структура 

комп’ютерних мереж, системне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем і мереж, системи телекомунікацій та 

розподілених систем, інтерфейси, організаційне 

забезпечення, навчання користувача та інше) для 

розв’язання проблем у різних галузях науки, техніки, 

фінансів, соціально-економічній та політичній сферах, 

глобальних та локальних економічних проблем та 

народному господарстві у цілому). 

Застосування знань і розумінь: 

-вміти на практиці використовувати принципи наукової 

діяльності, застосовувати одержані в області математики, 

системного аналізу та інформатики знання для розв’язання 

конкретних методологічних, науково- практичних, 

виробничих, інформаційно-пошукових та інших задач; 

-використовувати сучасні інформаційні технології та 

комп’ютерну техніку для побудови та обслуговування 

інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях 

науки і народного господарства. 

Формування суджень: 

-приймати управлінські рішення на основі чинного 

законодавства, з урахуванням їх впливу на права членів 

колективу розробників та розумінням особистої 

відповідальності щодо їх наслідків; 

-володіти системним мисленням, використовувати 

отримані знання при вирішені професійних завдань; 

-розробляти математичні моделі об’єктів і процесів 

інформатизації, використовуючи методи формального 

Knowledge and understanding: 

-Knowledge and understandings required for 

selection and rationale chosen entire information 

technology and its separate components (hardware-

software means, operation systems, architecture and 

structure of computer networks, system software of 

computer systems and networks, telecommunication 

systems and distributed systems, interfaces, 

organization provision, user learning, etc.) for 

solving problems in different spheres of science, 

technique, finances, social-economic and political 

spheres, global and local economic problems of 

entire national economy. 

Applying knowledge and understanding: 

-Utilizing principles of scientific activity, exploiting 

knowledge of mathematics, system analysis, and 

informatics to solve specific methodological, 

research and application, production, information-

search tasks; 

-Exploiting modern information technologies and 

computer techniques for construction and 

maintenance of informational computer systems in 

different fields of science and national economy. 

Forming judgments: 

-Make management decisions based on current 

legislation within rights of developer group and 

understanding personal responsibilities about the 

effects; 

-Own systematic thinking, consume received 

knowledge to solve professional tasks; 

-Develop mathematical models of objects and 

information processes consuming formal system 



опису систем, математичної логіки, моделювання та 

системного аналізу на основі результатів проведених 

досліджень; 

-використовувати наявні методології, шаблони 

проектування, бібліотеки та фреймворки при розробці 

програмного забезпечення та інтеграції різних мережевих 

засобів та інтерфейсів для їхньої взаємодії. 

description methods, mathematical logic, modeling, 

and system analysis based on the results of the 

investigation; 

-Consume existing methodologies, design patterns, 

libraries, and frameworks for software development 

and integration of various network means and 

interfaces for their cooperation. 

Академічні права Access to postgraduate study 
Продовжити навчання в аспірантурі, пройшовши 

конкурсний відбір відповідно до Типових правил прийому 

Міністерства освіти і науки України. 

Access to postgraduate study on specialties  based on 

competitive selection according to Typical 

acceptance rules of Ministry of Education and 

Science of Ukraine. 

Професійна діяльність Professional skills 
Професійна діяльність пов’язана з роботою в якості 

фахівця в області інформаційно-комп’ютерних технологій з 

розробки інформаційного та програмного забезпечення 

автоматизованих інформаційних систем, надання сервісних 

послуг з налагодження та експлуатації комп’ютерних 

систем, а також адміністратора баз даних та комп’ютерних 

мереж. 

Professional skills include work as a specialist in the 

field of information technologies; information bases 

and software designers for automated information 

systems; exploitation, maintenance and service 

support of computers and computer systems; data 

bases and computer networks administrators. 

 

Дисципліни. 

кред Назва предмету (UA) Назва предмету (EN) 

  Теоретичне навчання Theoretical study 

2,0 Іноземна мова професійного спрямування English (advanced course) 

4,5 Надійність складних систем Reliability of Complex Systems 

4,5 

Моделі та засоби роботи з великими обсягами даних 

(Big Data) 

Models and tools for working with large amounts of 

data (Big Data) 

4,5 Моделі і методи прогнозування та планування Forecasting and planning models and methods 

1,0 Охорона праці в галузі Labor Safety 

5,0 
Нейромережеві методи обчислювального інтелекту 

Neural Network Methods of Computational 

Intelligence 

5,0 Ситуаційне моделювання та управління Situation Modelling and Management 

4,5 

Моделювання ризиків у соціально-економічних 

системах 
Modelling risk in social andeconomic systems 

1,0 

Методика викладання дисциплін з комп'ютерних 

технологій 

Methodology of Teaching Computer Technologies 

Courses  

5,0 

Методи колективного вибору та прийняття 

колективних рішень 

Collective choices methods  and collective decisions-

making 

1,0 Цивільний захист Civil Defence 

1,0 Методологія наукових досліджень Methodology of Scientific Research  

3,0 Моделі і методи сценарного аналізу Models and methods of analysis scenarios 

4,0 Логістика та методи логістичного аналізу Logistics and Methods of Logistical Analysis 

4,5 Автоматизація бухгалтерського обліку Automation of Accounting 

4,0 Системи підтримки прийняття рішень Decision Support Systems 

4,5 Експертні системи Expert Systems 

1,0 Педагогіка вищої школи Pedagogy of high school 

3,5 

Інформаційні технології в рекламуванні та 

презентації 

Information technology in advertising and 

presentations 

9,5 Спецкурс на англійській мові (фахова дисципліна)-2 English (advanced course)-2 

1,0 Інтелектуальна власність в ІТ-галузі Intellectual Property in IT Sphere 

1,0 Філософські проблеми наукового пізнання Philosophical Problems of Scientific Cognition 

3,0 Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних систем Linguistic intelligence systems software 

  Курсові роботи (проекти) Academic year papers 

1 Моделі і методи сценарного аналізу  КР Models and methods of analysis scenarios (CW) 

1 Системи підтримки прийняття  рішень  (КР) Decision Support Systems  (CW) 



1 
Методи колективного вибору та прийняття 

колективних рішень  КР 

Collective choices methods  and collective decisions-

making (CW) 

  Практики Practical training 

1,5 Педагогічна практика Pedagogical practice 

4,5 Переддипломна практика Pre-diploma practice 

  Підсумкова державна атестація Final state examination 

21 Магістерська наукова робота Master’s Research Paper 

108 Всього кредитів ЄКТС (годин) Total credits ECTS (hours) 

 


