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ПЕРЕДМОВА

Освітньо-професійна програма розроблена на підставі Стандарту вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології», спеціальність 122 «Комп’ютерні науки».

РОЗРОБЛЕНО проектною групою спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у складі:

Керівник проектної групи:
Придатко Олександр 
Володимирович

Члени проектної групи:
Малець Ігор Остапович

Смотр Ольга Олексіївна

Борзов Юрій Олексійович

-  кандидат технічних наук (05.13.22 -  
управління проектами та програмами), 
заступник начальника кафедри управління 
проектами, інформаційних технологій та 
телекомунікацій.

-  кандидат технічних наук (05.13.06 -  
інформаційні технології), доцент, доцент 
кафедри управління проектами, інформаційних 
технологій та телекомунікацій.
-  кандидат технічних наук (05.13.06 -  
інформаційні технології), доцент кафедри 
управління проектами, інформаційних 
технологій та телекомунікацій.
-  кандидат технічних наук (05.13.06 -  
інформаційні технології), доцент кафедри 
управління проектами, інформаційних 
технологій та телекомунікацій.

До розроблення програми залучено зовнішніх стейкголдерів:

Кокотко Богдан Ярославович 
Скібо Павло Сергійович 
Гулевата Ірина Петріна 
Кокотко Ігор Ярославович

-  Software engineer, Softserve, Львів
-  Full Stack Ruby Developer, CHI Software, Львів
-  QA Engineer, Forte Group, Тернопіль
-  Web UI Software Engineer, Softserve, Львів



Рецензенти:
Дунець Роман Богданович -  завідувач кафедри спеціалізованих

комп’ютерних систем НУ «Львівська 
політехніка», доктор технічних наук, професор.

Тригуба Анатолій Миколайович -  завідувач кафедри інформаційних систем та
технологій Львівського національного 
аграрного університету, доктор технічних наук, 
доцент.

Відгуки представників професійних асоціацій / роботодавців:

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» запроваджена з 2019 року. 
Термін перегляду програми 1 раз на 5 років.

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, 
тиражована та розповсюджена без дозволу Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності.

Актуалізовано:
Дата перегляду ОП / 
внесення змін до ОП
Підпис

Прізвище, ініціали 
гаранта



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма -  це система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає:

• вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 
програмою;

• підходи до викладання та методи оцінювання (стиль навчання);
• перелік компонент освітньо-професійної програми (навчальних 

дисциплін) та їх логічна послідовність;
• кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
• очікувані програмні компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти;
• очікувані програмні результати навчання, якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
• відповідність програмних компетентностей та результатів навчання 

компонентам освітньої програми;
• визначені форми атестації здобувачів вищої освіти за цією програмою;
• можливість працевлаштування та продовження освіти після здобуття 

відповідного ступеня освіти за цією програмою.
Освітньо-професійна програма використовується під час:
• проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої діяльності 

за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектуванні освітньої 
діяльності за спеціальністю;

• розроблення начального плану, програм навчальних дисциплін і практик;
• розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
• визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;
• академічної мобільності, між університетської співпраці та міжнародного 

визнання;
• професійної орієнтації здобувачів вищої освіти.
Мета освітньої програми:
• охоплення сучасного теоретичного та практичного матеріалу для надання 

студентам комплексної та цілісної підготовки в галузі комп’ютерних наук;
• формування та розвиток у студентів загальних та професійних 

компетентностей в галузі комп’ютерних наук, інформаційних технологій, 
алгоритмізації, програмного та апаратного забезпечення комп’ютерних систем,



інтелектуального аналізу даних, управління проектами, основ штучного інтелекту 
тощо.

Освітня програма у частині переліку компонент (навчальних дисциплін) має 
дві складові -  нормативну та вибіркову.



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1 -  Загальна інформація
Повна назва вищого навчального 
закладу та структурного 
підрозділу

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
Навчально-науковий інститут цивільного захисту

Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти: бакалавр 
Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Офіційна назва освітньої 
програми

Комп’ютерні науки

Тип диплому та обсяг освітньої 
програми

Тип: диплом бакалавра, одиничний 
Обсяг: 240 кредитів ЄКТС 
Термін навчання: 4 роки

Наявність акредитації Національне агенство забезпечення якості вищої освіти, 
Україна, Термін подання програми на акредитацію -  2021 р.

Рівень програми НРК України -  6 рівень; QF for ЕНЕА -  перший цикл; EQF- 
LLL -  6 рівень.

Передумови Наявність повної загальної освіти
Мова викладання Українська мова. Окремі дисципліни викладаються 

англійською мовою
Термін дії освітньої програми липень 2021 р.
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

https://ldubgd.edu.ua/abituriientu

А 2 -  Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розробляти, впроваджувати та супроводжувати інформаційні 
технології, знаходити раціональні методи та засоби їх розв’язку, забезпечувати сталий 
розвиток ІТ-компаній (підрозділів), вирішувати прикладні завдання в області комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій.

В
1

3 -  Характеристика освітньої програми
Предметна
область

О б’єкт(и) вивчення та/або діяльності: математичні, 
інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, 
систем і процесів; моделі подання даних і знань; моделі, 
методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі 
і використання інформації; теорія, аналіз, розробка, оцінка 
ефективності, реалізація алгоритмів; методи та алгоритми 
оперативного багатовимірного та інтелектуального аналізу 
даних і прийняття рішень; високопродуктивні обчислення, у 
тому числі паралельні обчислення та великі дані; системний 
аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; моделі 
предметних областей і методи побудови інтелектуальних 
систем, заснованих на знаннях і технологіях прийняття 
рішень; методи та алгоритми розпізнавання сенсорних 
сигналів, звуків, зображень і образів; математичне 
забезпечення автоматизованих систем обробки інформації і 
управління, та інформаційної підтримки життєвого циклу

https://ldubgd.edu.ua/abituriientu


промислових виробів, програмних систем і комплексів, 
систем підтримки прийняття рішень; математичне і 
програмне забезпечення процесу автоматизації проектних 
робіт, технології візуалізації даних; лінгвістичне, 
інформаційне і програмне забезпечення систем різного 
призначення.

Мета навчання: підготовка фахівців, здатних застосувати 
математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, 
проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і 
технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід 
інтелектуальних систем аналізу, синтезу та обробки даних в 
організаційних, технічних, природничих та соціально- 
економічних системах.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, 
методи, алгоритми, технології, процеси та способи 
отримання, представлення, обробки, аналізу, передачі, 
зберігання даних в інформаційних системах з метою їх 
систематизації та виявлення потрібних фактів 
інформаційного характеру.

Методи, методики: математичні моделі, методи та алгоритми 
розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають 
при розробці інформаційних систем та технологій; сучасні 
мови, технології і платформи програмування; методи збору, 
аналізу та консолідації розподіленої інформації; технології та 
методи проектування, розроблення та забезпечення якості 
складових інформаційних систем та технологій; методи 
комп’ютерної графіки та технології візуалізації даних; 
технології інженерії знань.

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні 
технології, програмне забезпечення, інструментальні засоби і 
комп’ютерна техніка; СА8Е-технології моделювання та 
проектування інформаційних систем та технологій; 
розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; 
хмарні технології; системи управління базами даних; 
операційні системи; методології управління ІТ-проектами.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна програма.
Професійний акцент на готовність працювати й набувати 
навички знань з комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій, математичного та комп’ютерного моделювання 
процесів і систем різної природи, задач прогнозування, 
проектування, оптимізації, системного аналізу та прийняття 
рішень, аналізу і синтезу даних та знань тощо.

Основний фокус освітньої 
програми

Загальна освіта в області комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій.



4 Особливості
програми

Освітня програма передбачає здобуття фахових компетенцій 
необхідних для можливості подальшого працевлаштування в 
підрозділах телекомунікаційних систем та інформаційних 
технологій Головних управлінь (управлінь) ДСНС України в 
областях (м.Київ)

С 4 -  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
1 Придатність до 

працевлаштування
Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 
фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою 
«Комп’ютерні науки» можуть обіймати такі первинні посади:

• 2131.2- Адміністратор доступу;
• 2131.2- Адміністратор системи;
• 2131.2- Адміністратор бази даних;
• 2131.2- Адміністратор даних;
• 2131.2 -  Аналітик комп'ютерних систем;
• 2131.2 -  Аналітик операційного та прикладного 

програмного забезпечення;
• 2131.2- Інженер з програмного забезпечення 

комп'ютерів;
• 2132.2 -  Інженер-програміст;
• 2132.2 -  Програміст (база даних);
• 2132.2 -  Програміст прикладний;
• 2132.2 -  Програміст системний;
• 2139.2 -  Інженер із застосування комп'ютерів;
• 3121.2- Фахівець з і нформаційних технологій;
• 3121.2 -  Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення;
• 3121.2 -  Фахівець з розроблення комп'ютерних програм.

Згідно з класифікатором видів економічної діяльності КВЕД 
ДК 009:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньою 
програмою «Комп’ютерні науки» можуть займатись такими 
видами діяльності:

• 162.01 Комп'ютерне програмування;
• .162.02 Консультування з питань інформатизації;
• 162.03 Діяльність із керування комп'ютерним 

устаткуванням;
• .162.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій 

і комп'ютерних систем;
• .161.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
• .161.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
• .161.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку.

Згідно з штатним розписом територіальних управлінь ДСНС 
України в областях та м. Київ фахівці, які здобули освіту за 
освітньою програмою «Комп’ютерні науки» за державним 
замовленням ДСНС України можуть обіймати такі первинні 
посади:

• фахівець (провідний, головний) підрозділу 
телекомунікаційних систем та інформаційних технологій.



2 Подальше навчання Можливості продовження освіти за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

Б 5 -  Викладання та оцінювання
1 Викладання Комбінація лекцій, практичних занять, виконання проектів,

та навчання дослідницьких лабораторних робіт, самостійної роботи в 
віртуальному навчальному середовищі, консультацій з 
викладачами; підготовка дипломної кваліфікаційної роботи.

2 Оцінювання Письмові та усні екзамени, розрахунково-графічні роботи, 
реферати, звіти лабораторних робіт, презентації проектів, 
тестування, захисти курсових робіт та кваліфікаційної роботи.

Е 6 -  Програмні компетентності
1 Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у 
процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 
методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2 Загальні ЗК1

ЗК2

ЗКЗ

ЗК4

ЗК5
ЗК6
ЗК7

ЗК8
ЗК9

ЗК10
ЗК11

ЗК12
ЗКІЗ

ЗК14

ЗК15
ЗК16

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Здатність працювати в команді.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність ефективно здійснювати планування, 
виконання проектних дій та управління ризиками і 
якістю проектів, використовувати інформаційні 
технології для виконання завдань управління 
проектами.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт.
Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків.
Здатність діяти на основі етичних міркувань 
Здатність до формування ідентичності та почуття 
особистої гідності в результаті осмислення 
соціального та морального досвіду минулих 
поколінь, розуміння історії і культури України, 
історії пожежно-рятувальної служби в контексті 
історичного процесу.



3 Фахові ФК1 Здатність до математичного та логічного мислення,
формулювання та досліджування математичних
моделей, зокрема дискретних математичних моделей,
обґрунтовування вибору методів і підходів для
розв’язування теоретичних і прикладних задач в
галузі комп’ютерних наук, інтерпретування
отриманих результатів.

ФК2 Здатність до виявлення закономірностей випадкових
явищ, застосування методів статистичної обробки
даних та оцінювання стохастичних процесів
реального світу.

ФКЗ Здатність до побудови логічних висновків,
використання формальних мов і моделей
алгоритмічних обчислень, проектування,
розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх
ефективності та складності, розв’язності та
нерозв’язності алгоритмічних проблем для
адекватного моделювання предметних областей і
створення програмних та інформаційних систем.

ФК4 Здатність опанувати сучасні технології
математичного моделювання об’єктів, процесів і
явищ, розробляти обчислювальні моделі та
алгоритми чисельного розв’язання задач
математичного моделювання з урахуванням похибок
наближеного чисельного розв’язання професійних
задач.

ФК5 Здатність здійснювати формалізований опис задач
дослідження операцій в організаційно-технічних і
соціально-економічних системах різного
призначення, визначати їх оптимальні рішення,
будувати моделі оптимального вибору управління з
урахуванням змін параметрів економічної ситуації,
оптимізувати процеси управління в системах різного
призначення та рівня ієрархії.

ФК6 Здатність до системного мислення, застосування
методології системного аналізу для дослідження
складних проблем різної природи, методів
формалізації та розв’язанні системних задач, що
мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

ФК7 Здатність застосовувати теоретичні та практичні
основи методології та технології моделювання,
реалізовувати алгоритми моделювання для
дослідження характеристик і поведінки складних
об'єктів і систем, проводити експерименти за
програмою моделювання з обробкою й аналізом
результатів.

ФК8 Здатність проектувати та розробляти програмне
забезпечення із застосуванням різних парадигм
програмування: структурного, об’єктно-



орієнтованого, функціонального, логічного, з 
відповідними моделями, методами та алгоритмами 
обчислень, структурами даних і механізмами 
управління.
Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну 
модель на основі архітектури клієнт-сервер, 
включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, 
для забезпечення обчислювальних потреб багатьох 
користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на 
хмарних сервісах.
Здатність застосовувати методології, технології та 
інструментальні засоби для управління процесами 
життєвого циклу інформаційних і програмних 
систем, продуктів і сервісів інформаційних 
технологій відповідно до вимог замовника.
Здатність до інтелектуального багатовимірного 
аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної 
обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі 
розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних 
наук.
Здатність забезпечити організацію обчислювальних 
процесів в інформаційних системах різного 
призначення з урахуванням архітектури, 
конфігурування, показників результативності 
функціонування операційних систем і системного 
програмного забезпечення.
Здатність до розробки мережевого програмного 
забезпечення, що функціонує на основі різних 
топологій структурованих кабельних систем, 
використовує комп’ютерні системи і мережі передачі 
даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж. 
Здатність до налагодження роботи комп’ютерних 
мереж, що функціонують на основі різних топологій 
структурованих систем.
Здатність застосовувати методи та засоби 
забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та 
експлуатувати спеціальне програмне забезпечення 
захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури.
Здатність до аналізу та функціонального 
моделювання бізнес-процесів, побудови і
практичного застосування функціональних моделей 
організаційно-економічних і виробничо-технічних 
систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, 
синтезу складних систем на засадах використання її 
комп’ютерної моделі.
Здатність реалізовувати високопродуктивні 
обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, 
паралельних і розподілених обчислень при розробці



та експлуатації розподілених систем паралельної 
обробки інформації.
Здатність застосовувати основні принципи та методи 
запровадження в організації систем підтримки 
прийняття рішень, розробки та запровадження 
інновацій та використання технологій штучного 
інтелекту в управлінні інноваційною діяльністю 
підприємства.
Здатність здійснювати інтелектуальний аналіз даних 
та їх оперативну обробку за для виявлення в даних 
раніше не відомих закономірностей, необхідних для 
прийняття рішень в заданій предметній області.

Фахові компетенції дисциплін за вибором закладу 
вищої освіти

Здатність до усвідомлення функцій держави, форм 
реалізації цих функцій, правових основ цивільного 
захисту, дотримання основних принципів здійснення 
цивільного захисту.
Здатність застосовувати здобуті навики здійснення 
безпечної діяльності.
Здатність на основі скептичного розгляду речей та 
раціональних міркувань проводити перевірку, 
консолідацію, кластеризацію, класифікацію, аналіз, 
синтез та порівняння інформаційних потоків.
Здатність налаштовувати та організовувати 
експлуатацію засобів зв’язку та телекомунікацій 
задля забезпечення повсякденної та оперативної 
діяльності підрозділів цивільного захисту .
Здатність застосовувати методи та засоби сучасних 
інформаційних технологій для проектування, 
розробки, впровадження та супроводу інформаційних 
систем та технологій за професійним спрямуванням 
підрозділів цивільного захисту.
Здатність управляти якістю продуктів і сервісів на 
основі використання сучасних підходів та 
інструментальних засобів тестування програмного 
забезпечення.
Здатність застосовувати існуючі методи та засоби 
аналізу ймовірних загроз, ідентифікації осіб та 
контролю' за доступом для побудови комплексних 
систем санкціонованого доступу на підприємства чи 
організації незалежно від форм власності.

Фахові компетенції дисциплін за вибором студентів 
(блок А: дисципліни спрямовані на поглиблення 

компетенцій з розробки програмного забезпечення)



ФК08 Здатність застосовувати сучасні підходи 
програмування для проектування, розробки та 
прототипування людино-машинного інтерфейсу. 

ФК09 Здатність розробляти і використовувати сучасні 
мобільні технології та інтегрувати їх в 
функціонування інформаційних систем з метою 
підвищення ефективності роботи останніх.

Фахові компетенції дисциплін за вибором студентів 
(блок Б: дисципліни спрямовані на поглиблення 

компетенцій з WEB-програмування та дизайну)

ФКОЮ Здатність до візуалізації результатів творчих проектів 
засобами проектної графіки та розробки фірмового 
стилю для просування власних творчих рішень. 

ФК011 Здатність застосовувати сучасні підходи графічного 
дизайну і проектної графіки для аналізу, 
проектування та прототипування мультимедійної і 
електронної продукції у тому числі людино- 
машинного інтерфейсу (WEB, мобільного та 
Descktop).

ФК012 Здатність застосовувати сучасні інструментальні 
засоби 3D моделювання та 3D анімації для 
візуалізації даних та результатів власних технічних 
проектів.

ФКОІЗ Здатність до гармонійного, раціонального та 
грамотного оформлення електронної продукції, 
зокрема WEB-додатків, з урахуванням людської 
психології візуального сприйняття інформації для 
підвищення конверсії сайтів.

ФК014 Здатність до обґрунтованого вибору методів та 
технологій побудови серверної частини Web-додатків 
та Web-сайтів з урахуванням можливостей 
пошукових систем мережі, а також їх адаптації з 
використанням механізму та алгоритмів роботи 
пошукових систем.

Фахові компетенції дисциплін за вибором студентів 
(блок В: дисципліни спрямовані на поглиблення 

компетенцій з розробки робототехнічних систем та
ІоТ)

ФК015 Здатність моделювати процеси обміну даними 
(взаємодії) між програмним забезпеченням 
рознесеним в просторі апаратної платформи.

ФК016 Здатність до проектування та розробки розумних 
пристроїв, у тому числі таких, що є складовими 
інтелектуальних систем.

ФК017 Здатність до проектування та розробки



ФК018

ФК019

ФК020

робототехнічних систем на базі апаратних 
обчислювальних платформ Arduino і Raspberry Pi 
Здатність до проектування систем цифрової обробки 
сигналів, розробляти нові алгоритми цифрової 
обробки сигналів та реалізовувати їх програмним або 
апаратним шляхом.
Здатність до аналізу та застосування основних 
методів та алгоритмів машинного навчання (навчання 
концептам, навчання дерев рішень, навчання на 
прикладах, байєсівське навчання, навчання множині 
правил), а також методів побудови ансамблів 
класифікаторів та обчислювальної теорії навчання.

Фахові компетенції дисциплін за вибором студентів 
(блок Г: дисципліни професійного спрямування 

підрозділів ДСНС України)

Здатність застосовувати здобуті знання та розуміння 
основних понять у сфері цивільної безпеки, 
організаційних основ експлуатації рятувальної 
техніки, організації ліквідації надзвичайних ситуацій, 
проходження служби в органах та підрозділах служби 
цивільного захисту для проектування, розробки та 
впровадження інформаційних систем і технологій за 
професійним спрямуванням підрозділів цивільного 
захисту.__________________________________________

Програмні результати навчання
Програмні результати навчання нормативного блоку дисциплін

РН1 Здатність вирішувати, використовуючи сучасний математичний апарат, задачі 
теоретичного та прикладного характеру в процесі аналізу, синтезу або проектування 
інформаційних систем, що аргументовано в математичних викладеннях.

РН2 Здатність розв’язувати задачі статистичної обробки даних та оцінювання 
стохастичних процесів реального світу із використанням сучасного математичного 
апарату теорії ймовірностей та математичної статистики, що може бути виражено 
під час презентації результатів власних досліджень або у формі аналітичного звіту. 

РНЗ Здатність реалізовувати алгоритмічні обчислення для моделювання об’єктів в 
процесі проектування та розроблення програмних, апаратних та інформаційних 
систем, а також змістовно представляти одержані результати в усній, письмовій 
формі, або формі аналітичного звіту.

РН4 Здатність використовувати математичні пакети та розробляти програми реалізації 
чисельних методів, обґрунтовано вибирати чисельні методи при розв’язанні 
інженерних задач в процесі проектування та моделювання інформаційних і 
програмних систем і технологій, оцінювати ефективність чисельних методів, 
зокрема збіжність, стійкість та трудомісткість реалізації.

РН5 Здатність формулювати мету управління організаційно-технічною та економічною 
системами, формувати систему критеріїв якості управління, розв’язувати задачі 
оптимізації, коригувати модель й розв'язок на основі отриманих нових знань про
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задачу й операцію, виробляти управлінське рішення щодо досліджуваної операції та 
виконувати це рішення, застосовувати програмні засоби для пошуку оптимальних 
рішень задач організаційно-економічного управління.
Здатність описувати предметну область, застосовувати принципи системного 
підходу до моделювання і проектування систем та об’єктів інформатизації, 
здійснювати системний аналіз бізнес-процесів систем управління, розкривати 
невизначеності та аналізувати багатофакторні ризики, знаходити рішення слабо 
структурованих проблем.
Здатність визначати складові структурної та параметричної ідентифікації моделей 
реальних систем, застосовувати методи моделювання складних об’єктів і систем з 
використанням відповідного програмного забезпечення, оцінювати ступінь повноти, 
адекватності, істинності та реалізуємості моделей реальних систем.
Здатність розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати 
парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації 
методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук, створювати 
надійне та ефективне програмне забезпечення.
Здатність використовувати методи, технології та інструментальні засоби для 
проектування і розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, 
логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізовувати запити до них, 
створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому 
числі на хмарних сервісах.
Здатність застосовувати відомі методології, технології та інструментальні засоби 
управління життєвим циклом інформаційних систем, програмного забезпечення, 
продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень 
замовника, що може бути виражено у вигляді проектної документації.
Здатність застосовувати технології OLAP, DataMining, TextMining, WebMining в 
процесі інтелектуального багатовимірного аналізу даних, а також до застосування 
методів і алгоритмів оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу 
даних для розв’язання задач класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, 
пошуку асоціативних правил тощо.
Здатність, застосовуючи знання архітектури комп’ютерів, функцій операційних 
систем, інтерфейсів для доступу прикладних програм до ОС та мов системного 
програмування для розв’язання завдань адміністрування, ефективного застосування, 
безпеки, діагностування, відновлення, моніторингу й оптимізації роботи 
комп’ютерів, операційних систем і системних ресурсів комп’ютерних систем. 
Здатність на основі знань мережевих технологій, архітектури та топології 
комп’ютерних мереж, а також методів і засобів роботи з комп’ютерними мережами 
вибирати конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі та експлуатувати 
комп’ютерні мережі в процесі виконання розподілених обчислень.
Здатність застосовувати принципи безпечного проектування інформаційних систем, 
методології безпечного програмування, прогнозування атак та безпеки 
комп’ютерних мереж для збереження конфіденційності, цілісності, автентичності, 
доступності, відстежуваності та надійності інформації в процесі реалізації 
програмних рішень.
Здатність застосовувати технології проектування складних систем, вибирати CASE- 
засоби, формулювати техніко-економічні вимоги, розробляти інформаційні та 
програмні системи з використанням шаблонів та засобів автоматизованого 
проектування.
Здатність виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні
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методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування 
при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного 
забезпечення.
Здатність здійснювати управління процесами запровадження в організаціях 
інновацій заснованих на використанні систем підтримки прийняття рішень та 
технологій штучного інтелекту.
Здатність аналізувати взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному 
етапі, оцінювати альтернативні варіанти інтерпретації основних тенденцій та 
особливостей історичного розвитку пожежно-рятувальної служби у певні історичні 
періоди.
Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо забезпечення економічної 
ефективності діяльності підприємств ІТ галузі, розробляти бізнес-план в діяльності 
підприємств.
Застосовувати ґрунтовні знання о с н о е ін и х  форм і законів абстрактнологічного 
мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, 
обробки та синтезу інформації.

Програмні результати навчання вибіркового блоку дисциплін

Здатність застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту в 
практичні діяльності.
Здатність передбачати рівень індивідуальної безпеки та застосовувати основні 
заходи щодо самопорятунку та надання допомоги іншим у разі виникнення 
небезпечних подій.
Здатність до аналізу інформаційних потоків та ухвалення ретельно обміркованих і 
незалежних рішень на основі критичного мислення.
Здатність організовувати зв’язок та забезпечувати взаємний обмін інформацією між 
пожежно-рятувальними підрозділами, добровільними формуваннями та службами в 
повсякденній діяльності та під час ліквідування пожежі (надзвичайної ситуації). 
Здатність організовувати та долучатись до процесу проектування, розробки, 
тестування та адміністрування інформаційних систем і технологій за професійним 
спрямуванням підрозділів цивільного захисту.
Здатність організовувати та долучатись до процесів перевірки ступеня відповідності 
програмного забезпечення до встановлених замовником вимог використовуючи 
існуючі технології тестування (ручне, автоматизоване тощо).
Здатність, використовуючи організаційні, програмні та технічні способи, 
забезпечувати санкціонований доступ на підприємства чи організації будь якої 
форми власності на основі існуючих технологій ідентифікації осіб (механічний, 
магнітний, оптичний, біометричний, комбінований)
Здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс 
в процесі розробки програмного забезпечення.
Здатність на основі існуючих технологій програмування розробляти мобільні 
додатки та інтегрувати їх в існуючі інформаційні системи.
Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення 
практичних завдань у галузі електронного дизайну.
Здатність застосовувати основи графічного дизайну, здійснювати тонову та колірну 
корекцію та пропонувати колірні рішення при розробці людино-машинних 
інтерфейсів, мультимедійної і електронної продукції.
Здатність до візуалізації даних та результатів власних технічних проектів
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використовуючи сучасні інструментальні засоби ЗО моделювання, а також 
виготовлення фізичних об’єктів засобами ЗО друку.
Здатність до проектування \VEI3 ресурсів із застосуванням сучасних технологій 
дизайну та інтернет-маркетингу з метою підвищення конверсії сайтів.
Здатність застосовувати поглиблені знання щодо проектування та розробки 
серверної частини \УЕВ сайтів різного призначення із застосуванням сучасних мов 
та технологій програмування.
Здатність до пошуку оптимального рішення щодо визначення протоку та 
проектування інтерфейсу передачі даних між програмним забезпеченням 
рознесеним в просторі апаратних платформ.
Здатність до аналізу та вибору апаратних обчислювальних платформ для 
проектування, розробки та програмування розумних пристроїв інтелектуальних 
систем (проектування Інтернет-речей та робототехнічних систем).
Здатність до застосування знань процесів дискретизації та квантування аналогових 
сигналів і методів цифрового представлення сигналів для вирішення завдань 
спеціальності.
Здатність розв’язувати практичні задачі з використанням програмних засобів 
моделювання нейромереж та методів їх навчання, нечітких баз знань, еволюційного 
підходу із застосуванням генетичних алгоритмів, а також аналізувати результати 
побудови та використання нейромережевих моделей.
Здатність орієнтуватись в різновидах рятувального обладнання, особливостях 
організації рятувальних робіт та пожежогасіння, а також в порядку проходження 
служби в органах та підрозділах цивільного захисту для можливості подальшого

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників задіяних до 

викладання дисциплін зі спеціальності 122 «Комп’ютерні 
науки» мають наукові ступені з відповідних спеціальностей та 
(або)вчені звання

Матеріально-технічне
забезпечення

Використання сучасних комп’ютерних засобів та програмного 
забезпечення розподіленого між мультимедійним навчальним 
комплексом (35 робочих місць), навчально-науковим центром 
інтелектуального моделювання безпечного майбутнього (4 
аудиторії на 62 робочих місця), лабораторії телекомунікаційних 
систем та комп’ютерної схемотехніки (30 робочих місць), 
лабораторії комп’ютерної графіки (30 робочих місць) та іншим 
аудиторним фондом Університету.

Інформаційне та навчально- 
методичне забезпечення

Використання віртуального навчального середовища 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; 
авторських розробок працівників; підручників на навчальних 
посібників з грифом Вченої ради Університету; іншим 
навчальних та методичних матеріалів розміщених на відкритих 
он-лайн платформах.

Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Львівським державним 
університетом безпеки життєдіяльності та іншими 
університетами України.

Міжнародна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Львівським державним 
університетом безпеки життєдіяльності та вищими



навчальними закладами зарубіжних країн.
Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1. Перелік компонент освітньої програми

Код Компоненти освітньої програми Кількість
кредитів

Форма підсумкового 
контролю

Обов’язкові компоненти освітньої програми

ОК 1.1
цикл альииі шді и

Українська мова та культура
іиьки

4,5 диф. залік
ОК1.2 Історія України 3,0 диф. залік
ОК 1.3 Іноземна мова 4,5 диф. залік
ОК 1.4 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4,5 екзамен
ОК1.5 Математичний аналіз 7,5 екзамен
ОК1.6 Фізика 6,0 екзамен
ОК 1.7 Інженерна та комп'ютерна графіка 3,5 диф. залік
ОК1.8 Управління ІТ-проектами 4,0 екзамен
ОК 1.9 Філософія 3,0 екзамен
ОК 1.10 Бізнес-аналіз 3,0 диф. залік
Разом за циклом 43,5

ОК2.1
цикл прифільниі піди

Основи програмування
зтовки

9,0 екзамен
ОК2.2 Основи \¥ЕВ розробки 4,5 диф. залік
ОК2.3 Дискретна математика 7,0 екзамен
ОК2.4 Теорія ймовірності та математична 

статистика
4,0 екзамен

ОК2.5 Математичні методи дослідження операцій 3,5 екзамен
ОК2.6 Системний аналіз 3,0 екзамен
ОК2.7 Об'єктно-орієнтоване програмування 6,5 екзамен
ОК2.8 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура 

комп’ютерів
8,0 екзамен

ОК2.9 Комп'ютерні мережі 4,5 екзамен
ОК2.Ю Бази даних і знань 4,0 екзамен
ОК2.11 Технології захисту інформації 3,0 диф. залік
ОК2.12 Технології віртуальних об'єктів Інтернет 3,0 екзамен
ОК2.13 Алгоритми та структури даних 3,5 екзамен
ОК2.14 Клієнт-серверне програмування 3,5 екзамен
ОК2.15 \УЕВ-технології та \УЕВ-дизайн 4,0 екзамен
ОК2.16 Інтелектуальний аналіз даних 3,0 екзамен
ОК2.17 Моделювання систем 3,5 екзамен
ОК2.18 Технології розподілених систем та 

паралельних обчислень
3,0 екзамен

ОК2.19 Операційні системи та системне 4,5 екзамен



програмування
ОК2.20 Основи штучного інтелекту 4,0 екзамен
ОК2.21 Теорія прийняття рішень 3,0 диф. залік
ОК2.22 Системи підтримки прийняття рішень 4,0 екзамен
ОК2.23 Навчальна практика (4 сем) 4,5 диф. залік
ОК2.24 Навчальна практика (6 сем) 4,5 диф. залік
ОК2.25 Переддипломна практика 3,0 диф. залік
Разом за циклом 108,0

Атестація
ОК3.1 Комплексний кваліфікаційний екзамен 1,5 екзамен
ОК3.2 Дипломна робота 4,5 захист
Разом за циклом 6,0
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 157,5

Вибіркові компоненти освітньої програми
Компоненти за вибором закладу вищої освіти

В У Ї Правознавство та правові засади цивільного 
захисту

3,0 диф. залік

ВУ 2 Безпека життєдіяльності 3,0 диф. залік
ВУЗ Критичне мислення 3,0 диф. залік
ВУ 4 Телекомунікаційні системи та зв'язок 

підрозділів ДСНС України
3,5 диф. залік

ВУ5 Системи оперативно-диспечерського 
управління

3,0 диф. залік

ВУ 6 Якість програмного забезпечення та 
тестування

4,0 диф. залік

ВУ 7 Комплексні системи санкціонованого
доступу

3,0 диф. залік

Разом за циклом 22,5

Компоненти за вибором студентів
Вибірковий блок А: дисципліни спрямовані на поглиблення фахових компетенцій з розробки

програмного забезпечення
ВБ 1.1 Дискретні алгоритми в автоматизованих 

інформаційних системах 4.1
4,5 диф. залік

ВБ 1.2 Дискретні алгоритми в автоматизованих 
інформаційних системах 4.2

4,5 диф. залік

ВБ 1.3 Людино-машинна взаємодія 4,5 диф. залік
ВБ 1.4 Функційне та візуальне програмування 4,5 диф. залік
ВБ 1.5 Програмування для мобільних платформ 4,5 диф. залік
Разом за блоком А 22,5

Вибірковий блок Б: дисципліни спрямовані на поглиблення фахових ког
програмування та дизайну

мпетенцій з WEB-

ВБ 2.1 Прикладні програми комп'ютерної графіки 
та обробки зображень

4,5 диф. залік

В Б 2.2 Основи графічного дизайну та проектної 
графіки

4,5 диф. залік



В Б 2.3 Основи ЗО моделювання 4,5 диф. залік
В Б 2.4 Конверсія сайтів 4,5 диф. залік
В Б 2.5 Васк епсі - розробка 4,5 диф. залік
Разом за блоком Б 22,5

Вибірковий блок В: дисципліни спрямовані на поглиблення фахових компетенцій з розробки
робототехнічних систем та інтернет-речей

ВБ 3.1 Інтерфейси та протоколи передачі даних 4,5 диф. залік
В Б 3.2 Проектування інтернет-речей 4,5 диф. залік
ВБ 3.3 Робототехніка 4,5 диф. залік
ВБ 3.4 Цифрова обробка сигналів 4,5 диф. залік
ВБ 3.5 Машинне навчання 4,5 диф. залік
Разом за блоком В 22,5

Вибірковий блок Г: дисципліни спрямовані на здобуття фахових компетенцій в галузі цивільної
безпеки

В Б 4.1 Первинна підготовка рятівника 4,5 диф. залік
В Б 4.2 Медична підготовка 4,5 диф. залік
ВБ 4.3 Протипожежна та аварійно-рятувальна 

техніка
4,5 диф. залік

ВБ 4.4 Тактика дій в надзвичайних ситуаціях 4,5 диф. залік
ВБ4.5 Організація служби та професійної 

підготовки
4,5 диф. залік

Разом за блоком Г 22,5
Компоненти з каталогу

ВК 1 Дисципліна за вибором студентів №1 3,0 диф. залік
ВК 2 Дисципліна за вибором студентів №2 3,0 диф. залік
ВКЗ Дисципліна за вибором студентів №3 3,0 диф. залік
ВК 4 Дисципліна за вибором студентів №4 3,0 диф. залік
ВК 5 Дисципліна за вибором студентів №5 3,0 диф. залік
Разом компоненти з каталогу 15,0
Загальний обсяг вибіркових компонент: 82,5
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 240
2.2. Розподіл компонент освітньої програми та навчального часу за циклами 
підготовки

Навчальний час 
(академічних годин/кредитів / %)

№
з/п

Цикли
підготовки Навчальні

дисципліни
спеціальності

Навчальні 
дисципліни за 

вибором студента

Всього 
за весь термін 

навчання

1 2 3 4 5
1. Нормативні

компоненти
освітньої
програми

540/18,0/20 285/9,5/10,6 825/27,5/30,6



2. Вибіркові
компоненти

освітньої
програми

1515/50,5/56,1 360/12,0/13,3 1875/62,5/69,4

Всього за весь термін 
навчання 2055/68,5/76,1 645/21,5/23,9 2700/90/100



2.3. Структурно-логічна схема освітньої програми

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4

І ШШ ' ,, 'Ж5
* ф. Комп’ютерна схемотехніка Комп'ютерна схемотехніка

Н І

Семестр 5 Семестр б

II

Семестр 7

Технології розподілених :

Семестр 8

,  —
і ' ; 'ШШЩ

; “

ШїїШа

Системи підтримки
' ;  - 

ІЗ
Прийняття рішень

_____
Якість програмного

III |Щ й^ І5ЕЧ :Ш 4Н  Щц, ш 
; 4 тестування
і тШШШШжшШШШж

1 Комплексні системи '
І  санкціонованого доступу 1 1
І т ш ш ш т т ш ш вт ш  ш

ПЕРЕДДИПЛОМНА

я

. ;;;■ к о м п л е к с н и й  : 7
і Ш КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ

1 і д к з а ш й  ш ;

ш

І

■
ІІШШ

1
ВИКОНАННЯТАЗАХИСТ 

И щ  БАКАЛАВРСЬКОЇ 
* КВА Я^ ІКАЦ ІЙ Н 0Г?0Ш ТЙ

І1 і ; | ( й ї^ і^ й : :{ й ^ ^ іа й ім ¥ 46 (їуг»якш петейі1й прирдойчонауновою/З.1 ^ — ш I _ _ _

шшшшш

« — 1 1 1 1 1 1 1 1  . ' '

І  дисципліни сврвме**«! н»зйо6У»яко«««тенц{й гуманітарного та/або

к ; . : ,  —
Дисципліни спрямовані на здобуття фзхое их компетенцій для подальшої 

роботи в підрозділах телекомунікаційних систем та Інформац&них 
технологій ДСН С України

Дисципліни спря ікона ні на здобуття фахових компетенції“, з розробки 
робототекнічних систем та. інтеркет-речей

Дисципліни отримувані на здобуття фахових комяетенцій освітньої 
програми

Практика та державна атестація ;



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки» проводиться у формі здачі комплексного кваліфікаційного екзамену та 

захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи, і завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації: Бакалавр з комп’ютерних наук за спеціалізацію «Комп’ютерні науки».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.
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