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раїни від 12.12.2018 р. № 1380). 
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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 

Освітня програма Інформаційні системи та технології / Information Systems 

and Technologies 

Форми здобуття освіти, об-

сяг освітньої програми в 

кредитах ЄКТС та терміни 

навчання 

Очна (денна) форма – 240 кредитів, 3 роки 10 місяців (на 

базі повної загальної середньої освіти). 

На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад 

вищої освіти має право визнати та перезарахувати не бі-

льше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попе-

редньої освітньої програми підготовки молодшого бака-

лавра (молодшого спеціаліста) 

Наявність акредитації немає 

Мова(и) навчання / оціню-

вання 

українська  

Структурний підрозділ 

відповідальний за ОП 

Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки 

Вимоги до зарахування Згідно правил прийому до ХНЕУ ім.С.Кузнеця 

Обмеження щодо форм нав-

чання 

Денна  

Освітня кваліфікація Бакалавр з інформаційних систем та технологій 

Кваліфікація(-ї) професій-

на(-і) 

Відсутня 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − Бакалавр 

Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології 

Освітня програма – Інформаційні системи та технології 

Мета освітньої програми Метою освітньої програми є формування та розвиток 

загальних і професійних компетентностей з інформацій-

них систем та технологій, що сприяють соціальній стій-

кості й мобільності на ринку праці випускників, здатних 

розв’язувати практичні задачі засобами інформаційних 

систем та технологій. Отримання освіти для розробки й 

дослідження сучасних інформаційних систем та техноло-

гій для подальшого впровадження в установах, організа-

ціях та підприємствах держави. 



Фокус та особливості (уніка-

льність) програми 

Особливістю освітньої програми є те, що студенти мають 

можливість набути компетентностей з аналізу та оптимі-

зації бізнес-процесів ІТ-підприємств та автоматизованих 

інформаційних систем підприємств, бізнес-структур, 

громадських організацій; випускники володіють метода-

ми й засобами побудови комп’ютерних програм, викори-

стовують сучасні системи керування базами даних та 

технології доступу до даних для створення систем обро-

бки та аналізу даних, нейромережеві технології моніто-

рингу, прогнозування та кластеризації великих масивів 

даних, проектують компоненти архітектури програмних 

рішень складних інформаційних систем. 

Опис предметної області Об’єкти вивчення: теоретичні та методологічні 

основи й інструментальні засоби створення і викорис-

тання інформаційних систем та технологій; критерії оці-

нювання і методи забезпечення якості, надійності, відмо-

востійкості, живучості інформаційних систем та техноло-

гій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та 

прийняття рішень при створенні й використанні інфор-

маційних систем та технологій.  

Цілі навчання: формування та розвиток загальних 

і професійних компетентностей з інформаційних систем 

та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобі-

льності випускника на ринку праці; отримання вищої 

освіти для розробки, впровадження й дослідження інфо-

рмаційних систем та технологій.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття та 

принципи інформаційного менеджменту, системної інте-

грації та адміністрування інформаційних систем, управ-

ління ІТ проектами, архітектури IT-інфраструктури підп-

риємств. Методи, методики, підходи та технології фун-

даментальних та прикладних наук, моделювання.  

Інструменти та обладнання: комп’ютерна техніка, 

контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні 

комплекси та засоби, мережне обладнання, спеціалізова-

не програмне забезпечення, сучасні мови програмування 

тощо. 

Академічні та професійні 

права  

Мають можливість продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

Працевлаштування випуск-

ників 

Фахівці згідно з чинною редакцією національного класи-

фікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», 

а саме: 

3121 Фахівець з інформаційних технологій 

3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм 

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення  

3121 Технік-програміст 

 



ІІ – ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна компе-

тентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в області інформаційних систем та технологій, або в 

процесі навчання, що характеризуються комплексністю та неви-

значеністю умов, які потребують застосування теорій та методів 

інформаційних технологій. 

Загальні  

компетентності 

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної 

діяльності. 

КЗ 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформа-

ції з різних джерел.  

КЗ 7. Здатність розробляти та управляти проектами.  

КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт.  

КЗ 9. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспі-

льства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демок-

ратичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Украї-

ні.  

КЗ 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння іс-

торії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компете-

нтності 

КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціону-

вання та його предметну область.  

КС 2. Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних 

систем та технологій при розробці функціональних профілів, по-

будові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфра-

структури організації.  

КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдо-

сконалення системного, комунікаційного та програмноапаратного 

забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету ре-

чей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мереж-

ної структури, управління ними.  

КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати за-

соби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомуні-

кацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні 

та інші).  

КС 5. Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого цик-

лу інфокомунікаційних систем.  

КС 6. Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та 

технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуа-

льного аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки 



під час виконання функціональних завдань та обов’язків.  

КС 7. Здатність застосовувати інформаційні технології у ході 

створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту 

якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.  

КС 8. Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформацій-

них систем та технологій протягом їх життєвого циклу.  

КС 9. Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові тех-

нологічні пропозиції.  

КС 10. Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегруван-

ня, управління, адміністрування та супроводжування інформацій-

них систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфрастру-

ктури організації.  

КС 11. Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних 

систем та технологій з використанням математичних моделей і 

методів.  

КС 12. Здатність управляти та користуватися сучасними інформа-

ційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі 

такими, що базуються на використанні Інтернет).  

КС13. Здатність проводити обчислювальні експерименти, порів-

нювати результати експериментальних даних і отриманих рішень. 

 КС 14. Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й 

реалізовувати їх у проектах (стартапах). 

КС 15. Здатність створювати та використовувати моделі штучних 

нейронних мереж для розв’язання прикладних задач обробки да-

них 

 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з класифікаці-

єю компетентностей НРК використовується матриця відповідності визначених 

компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком (Таблиця 1 

Пояснювальної записки). 

 

ІІІ – НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВ-

ЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

ПР 1. Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне 

числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, диференціальні 

рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію 

ймовірностей та математичну статистику в обсязі, необхідному для розробки 

та використання інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сер-

вісів та інфраструктури організації.  

ПР 2. Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, сис-

темного аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та дис-

кретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання інфор-

маційних систем та технологій.  

ПР 3. Використовувати базові знання інформатики й сучасних інфор-

маційних систем та технологій, навички програмування, технології безпечної 



роботи в комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-

ресурсів, технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами 

високого рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для 

розв’язання задач проектування і використання інформаційних систем та те-

хнологій.  

ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунто-

вувати вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інфор-

маційних системах та технологіях.  

ПР 5. Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для ство-

рення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх властивостей, 

призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи і 

експлуатаційних умов; мати навички налагодження та тестування програм-

них і технічних засобів інформаційних систем та технологій.  

ПР 6. Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних 

систем, практичні навички програмування та використання прикладних і 

спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з метою їх запроваджен-

ня у професійній діяльності.  

ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відпо-

відне програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем 

та технологій.  

ПР 8. Застосовувати правила оформлення проектних матеріалів інфор-

маційних систем та технологій, знати склад та послідовність виконання про-

ектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових доку-

ментів для запровадження у професійній діяльності. 

ПР 9. Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства та його 

ІТ інфраструктури, проводити розроблення та вдосконалення її елементної 

бази і структури.  

ПР 10. Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні 

аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та 

існуючих державних і закордонних стандартів під час формування технічних 

завдань та рішень.  

ПР 11. Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне обґрун-

тування розроблення інформаційних систем та технологій та вміти оцінювати 

економічну ефективність їх впровадження. 

ПР 12. Застосовувати нейромережеву обробку даних для розв’язання 

задач прогнозування, кластеризації та класифікації, здійснювати інтерпрета-

цію результатів роботи побудованої моделі, виконувати аналіз якості, вдос-

коналювати модель.  

 

 

 

 

 

 



ІV. СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТО-

ВКИ БАКАЛАВРІВ  

 
4.1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ТА ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

 
№ Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кредити 

ЄКTC 

Структура, 

% 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1 ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 23 10% 

2 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 25 10% 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3 ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 157 65% 

4 ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 35 15% 

 ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 240 100% 

 в тому числі: вибіркова складова 60 25% 

 
Код 

ОК 

Освітні компоненти (навчальні дисципліни, ку-

рсові проекти (роботи), практики, кваліфікацій-

на робота) 

Кредити 

ЄКTC 

Форми підсумкового 

контролю 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК1 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік 

ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9 Залік, Екзамен 

ОК 3 Соціальна та економічна історія України 4 Залік 

ОК 5 Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності та охорона 

праці» 

2 Залік 

ОК 4 Філософія 5 Екзамен 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ВК1 Навчальна дисципліна правового спрямування 5 Екзамен 

ВК 2 Майнор або вільний майнор 5 Залік 

ВК 3 Майнор або вільний майнор 5 Залік 

ВК 4 Майнор або вільний майнор 5 Залік 

ВК 5 Майнор або вільний майнор 5 Залік 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

ОК 6 Вступ до фаху 6 Залік 

ОК 7 Основи алгоритмізації 6 Екзамен 

ОК 8 Вища математика 15 Залік, Екзамен 

ОК 9 Програмування 10 Екзамен, Екзамен 

ОК10 Дискретна математика 5 Залік 

ОК11 Комп'ютерна графіка та обробка зображень 5 Залік 

ОК12 Моделювання систем та методи оптимізації 5 Екзамен 

ОК13 Об'єктно-орієнтоване програмування 5 Екзамен 

ОК14 Операційні системи 4 Залік 

ОК 15 Курсовий проект : об'єктно-орієнтоване програму-

вання 

1 Курсовий проект 

ОК 16 Комп'ютерні мережі 5 Екзамен 

ОК 17 Системний аналіз в ІТ 5 Екзамен 

ОК 18 Організація баз даних і знань 6 Екзамен 

ОК 19 Розробка інтерфейсу користувача ІС 4 Залік 

ОК 20  Основи проектування інформаційних систем 5 Екзамен 

ОК 21 Інтернет-програмування 5 Екзамен 

ОК 22 Інформаційні системи та технології 5 Екзамен 



ОК 23  Управління ІТ-проектами 5 Екзамен 

ОК 24  Якість програмного забезпечення та тестування 5 Залік 

ОК 25 Курсовий проект: проектування 1 Курсовий проект 

ОК 26  Виробнича практика 4 Звіт 

ОК 27 Інтернет речей 6 Екзамен 

ОК 28  Іноземна мова академічної та професійної комуні-

кації 

4 Залік 

ОК 29 Безпека програм та даних 5 Екзамен 

ОК 30 Нейромережева обробка даних 5 Залік 

ОК 31 Теорія прийняття рішень в інформаційних системах 5 Залік 

ОК 32 Комплексний тренінг   5 Звіт 

ОК 33 Переддипломна практика 5 Звіт 

ОК 34 Дипломний проєкт 10 Дипломний проєкт 

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 

МАЙНОР (АБО ВІЛЬНИЙ МАЙНОР) (MINOR COURSES) 

(студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу) 

ВК 6 Мейджор 1 5 Екзамен 

ВК 7 Мейджор 2 5 Екзамен 
ВК 8 Мейджор 3 5 Екзамен 
ВК 9 Мейджор 4 5 Екзамен 

ВК 10 Мейджор 5 5 Екзамен 
ВК 11 Мейджор 6 5 Екзамен 
ВК 12 Мейджор 7 5 Екзамен 

 
4.2. ВИБІРКОВА СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Вибіркова складова освітньо-професійної програми містить такі компо-

ненти:  

– МАЙНОР – блок взаємопов’язаних непрофільних навчальних дисцип-

лін або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР – окремі непрофільні навчальні дисципліни для 

створення власного МАЙНОРУ із загального переліку Університету (загаль-

но-університетський пул) для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Ди-

сципліни МАЙНОРІВ є обов’язковими для вибору здобувачами вищої освіти 

і входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньо-професійною про-

грамою підготовки бакалаврів; 

–МЕЙДЖОР – профільні навчальні дисципліни освітньо-професійної 

програми, які поглиблюють професійну підготовку за певною спеціалізацією; 

– дисципліна правового спрямування – окрема дисципліна з обсягом 5 

кредитів ЄКТС. 

Загальний обсяг МАЙНОРІВ складає 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів на 

дисципліну). Загальний обсяг МЕЙДЖЕРУ складає 35 кредитів ЄКТС. 

Формування вибіркової складової освітньо-професійної програми «Інфо-

рмаційні системи та технології» здійснюється згідно Порядку формування та 

реалізації вибіркової складової освітніх програм ХНЕУ ім.С.Кузнеця. 



4.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

освітньо-професійної програми «Інформаційні системи та технології» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 



V. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

Атестація за освітньою програмою здійснюється екзаме-

наційною комісією (ЕК) відповідно до вимог стандарту 

вищої освіти після виконання студентом навчального 

плану у формі публічного захисту кваліфікаційної робо-

ти бакалавра (дипломного проєкту) за спеціальністю 126 

Інформаційні системи та технології (денна форма, заоч-

на форма). 

До атестації допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги освітньої програми та навчального плану.   

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота (дипломний проект) передбачає 

розв’язання складного спеціалізованого завдання або 

практичної проблеми в області сучасних інформаційних 

систем та технологій, що характеризується комплексніс-

тю та невизначеністю умов і потребує застосування тео-

рій та методів інформаційних технологій. 

Кваліфікаційною роботою є дипломний проект – це ро-

бота здобувача, яка виконується на завершальному етапі 

здобуття кваліфікації бакалавра з інформаційних систем 

та технологій для встановлення відповідності отриманих 

здобувачами вищої освіти результатів навчання (компе-

тентностей) вимогам освітньої програми. Вона є квалі-

фікаційним документом, на підставі якого екзаменаційна 

комісія визначає рівень теоретичної підготовки випуск-

ника, його готовність до самостійної роботи за фахом і 

приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфі-

кації та видачу диплома. 

У дипломному проекті не має бути академічного плагіа-

ту, фальсифікації та фабрикації. 

Дипломний проект є інструментом закріплення та де-

монстрації сформованих упродовж навчання загальних 

та спеціальних компетентностей відповідно до освітньо-

професійної програми. 

Вимоги до публічного захисту  Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійс-

нюється екзаменаційною комісією, до складу якої мо-

жуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту) випускник повинен продемон-

струвати знання і вміння проводити аналіз властивостей 

об’єкта проектування, обґрунтування вибору технічного 

і програмного забезпечення, виконання проектних робіт, 

розроблення прикладного програмного забезпечення, 

використання сучасних інформаційних систем на всіх 

стадіях розробки, уміння чітко і упевнено викладати 

зміст виконаних досліджень, аргументовано відповідати 

на запитання і вести дискусію. 

Доповідь студента повинна супроводжуватися поясню-

вальною запискою та презентаційними матеріалами, 



призначеними для загального перегляду. Кваліфікаційна 

робота (дипломний проект) передбачає: 

 представлення основних положень роботи у поясню-

вальній записці із оприлюдненням її на офіційному веб-

сайті Харківського національного економічного універ-

ситету імені Семена Кузнеця з обов'язковою перевіркою 

на академічний плагіат; 

 відкриту форму засідання комісії, результатом якої є 

ухвалення рішення про присвоєння кваліфікації зі спеці-

альності та видачу диплома бакалавра за результатами 

підсумкової атестації студентів; 

- оголошення в той же день після закінчення захисту 

оцінки кваліфікаційної роботи. 

 

VІ. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗ-

ПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості в Університеті 

розроблені на підставі Європейських стандартів та рекомендацій щодо забез-

печення якості вищої освіти (ESG), статті 16 Закону України «Про вищу осві-

ту», Стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та 

технології. 

Політика щодо забезпе-

чення якості вищої освіти 

Основні принципи внутрішнього забезпечення якості 

освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця: відповідальності; відповід-

ності; адекватності; автономності; вимірюваності; акаде-

мічної культури; відкритості. 

Основні процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: формалізація політики яко-

сті, стратегічних цілей, завдань постійного поліпшення 

якості; забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; забезпе-

чення дотримання академічної доброчесності працівника-

ми закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти; 

підготовка та проведення маркетингово-моніторингових 

та соціально-психологічних досліджень для визначення 

потреб ринку праці, вимог стейкхолдерів вищої освіти, 

якості надання освітніх послуг і задоволеності якістю 

освітньої діяльності та якістю освіти; залучення стейкхол-

дерів вищої освіти (здобувачів вищої освіти, роботодав-

ців, представників академічної спільноти тощо) до прий-

няття рішень за напрямами внутрішнього забезпечення 

якості; зовнішнє оцінювання якості діяльності ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця за результатами участі в національних та між-

народних рейтингах вищих навчальних закладів, виконан-

ня Ліцензійних вимог, акредитації. 

Напрями: розроблення, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд освітніх програм; забезпечення під-

вищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; забезпечення студентоцентро-

ваного навчання, викладання та оцінювання здобувачів 



вищої освіти; забезпечення наявності необхідних ресурсів 

для організації освітнього процесу; забезпечення наявнос-

ті інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом. 

Забезпечення якості роз-

роблення, затвердження, 

моніторингу, перегляду та 

оновлення освітніх про-

грам 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

здійснюється згідно з діючими нормативними актами в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Перегляд освітніх програм здійснюється на основі 

аналізу задоволення освітніх потреб здобувачів вищої 

освіти: можливості побудови індивідуальної траєкторії 

навчання, дотримання академічних свобод в освітньому 

процесі, задоволеності якістю освітньої програми, тощо; 

роботодавців: якості формування загальних та фахових 

компетентностей, актуальних та соціальних навичок (soft 

skills); інших стейкхолдерів.  

Для перегляду освітніх програм використовуються: 

онлайн опитування, проведення дослідження фокус-

групи, аналіз документів, аналіз ситуації, самооцінка ро-

бочою групою відповідно до вимог щодо структури та 

змісту освітньої програми.  

Періодичність перегляду освітніх програм здійснюєть-

ся: а) щорічно за результатами моніторингу; б) після заве-

ршення освітньої програми здобувачами вищої освіти, в) в 

разі зміни н законодавчої та нормативної бази. 

Забезпечення зарахуван-

ня, досягнення, визнан-

ня та атестація здобува-

чів 

Оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, 

прозорим та проводиться відповідно до встановлених в 

Університеті процедур згідно з нормативними актами.  

Щорічне оцінювання здобувачів освіти здійснюється 

відповідно до визначених освітньою програмою форм ко-

нтролю; порядку оцінювання результатів навчання, що 

висвітлюється в робочих програмах навчальних дисцип-

лін, робочих планах (технологічних картах) навчальних 

дисциплін, силабусах навчальних дисциплін; обліку ре-

зультатів навчання, який ведеться з використанням про-

грамного забезпечення корпоративної інформаційної сис-

теми управління (електронний журнал) та інформаційного 

середовища Персональної навчальної системи (ПНС) Уні-

верситету. Оприлюднення результатів успішності, оціню-

вання результатів навчання відбувається через звіт «Інфо-

рмація про поточну успішність та відвідування занять за 

навчальними дисциплінами семестру» (сайт Університе-

ту) та на сайті Персональних навчальних систем. Оціню-

вання здобувачів вищої освіти здійснюється на основі 100-

бальної накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Забезпечення якості 

студентоцентрованого 

навчання, викладання 

та оцінювання 

Планування, розподіл та надання навчальних ресурсів 

і забезпечення підтримки здобувачів вищої освіти врахо-

вують їх потреби та принципи студентоцентрованого нав-

чання. 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти гарантує, 

що всі необхідні ресурси відповідають цілям навчання, є 

загальнодоступними, а здобувачі вищої освіти поінфор-

мовані про їх наявність. 



Забезпечення якос-

ті науково-

педагогічних пра-

цівників 

Щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів Універси-

тету здійснюється за рахунок використання механізмів 

оцінювання та самооцінювання результативності науково-

педагогічної діяльності, її спрямованості на пріоритети 

розвитку національної системи вищої освіти, стратегії 

розвитку Університету, особистісного професійного роз-

витку науково-педагогічних працівників. Підсумки рей-

тингового оцінювання підводяться за результатами діяль-

ності, досягнутими протягом навчального року. Оприлю-

днення результатів щорічного оцінювання науково-

педагогічних працівників, кафедр та факультетів відбува-

ється на засіданні вченої ради Університету. 

Ресурсне забезпе-

чення освітнього 

процесу (навчальні 

ресурси та 

підтримка здобувачів ви-

щої освіти) 

Заклад вищої освіти забезпечує освітній процес необ-

хідними та доступними ресурсами (кадровими, методич-

ними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснює 

відповідну підтримку здобувачів вищої освіти.  

Організаційно-методична підтримка самостійної робо-

ти здобувачів вищої освіти полягає у розробці методич-

них, дидактичних, інструктивних матеріалів, наданні мо-

жливості формувати, закріплювати, поглиблювати й сис-

тематизувати отримані під час аудиторних занять знання 

та вміння, здійснювати самопідготовку й самоконтроль 

опанування освітньої-професійної програми та реалізуєть-

ся через Персональну навчальну систему ХНЕУ ім. С. Ку-

знеця. 

Інформаційне забезпе-

чення (інформаційний 

менеджмент) 

З метою управління освітнім процесом розроблено 

ефективну політику в сфері інформаційного менеджменту 

та відповідну інтегровану інформаційну систему управ-

ління освітнім процесом. Дана система передбачає авто-

матизацію основних функцій управління освітнім проце-

сом, зокрема: забезпечення проведення вступної кампанії, 

планування та організацію освітнього процесу; доступ до 

навчальних ресурсів; облік та аналіз успішності здобува-

чів вищої освіти; адміністрування основних та допоміж-

них процесів забезпечення освітньої діяльності; управлін-

ня кадрами та ін. 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

освітню, наукову діяль-

ність 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легко-

доступна інформація за освітньо-професійною програмою 

публікується на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, включаючи 

програми для потенційних здобувачів вищої освіти, випу-

скників, інших стейкхолдерів і громадськості.  

Публічною є інформація про освітню діяльність за 

спеціальністю, включаючи критерії відбору на навчання; 

заплановані результати навчання за цією програмою; про-

цедури навчання, викладання та оцінювання, що викорис-

товуються тощо. 

Забезпечення академі-

чної доброчесності 

Забезпечення запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників закладу вищої 

освіти та здобувачів вищої освіти реалізується через полі-

тику, стандарти і процедури дотримання академічної доб-

рочесності, регулюється такими документами ХНЕУ 



ім. С. Кузнеця: Кодекс академічної доброчесності; Кодекс 

професійної етики та організаційної культури працівників 

і здобувачів вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця; Положен-

ня про комісію з питань академічної доброчесності ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця.  

Перевірка наукових праць науково-педагогічних пра-

цівників Університету та здобувачів вищої освіти здійс-

нюється за допомогою інтернет-сервісів на основі відкри-

тих інтернет-ресурсів та системи StrikePlagiarism.com, що 

діє на підставі Ліцензійного Договору про надання права 

користування антиплагіатним програмним забезпеченням. 

 

 



 

Пояснювальна записка 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК та матриця відповідності визначених ре-

зультатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам НРК 
 

 Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія 

та відповідальність 

Загальні компетентності 
КЗ 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  + + + + 

КЗ 2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  + + + + 

КЗ 3.  Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності.  + + + + 

КЗ 4.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.  + + + + 

КЗ 5.  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  + + + + 

КЗ 6.  Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.  + + + + 

КЗ 7.  Здатність розробляти та управляти проектами.  + + + + 

КЗ 8.  Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  + + + + 

КЗ 9.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

+  + + 

КЗ 10.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досяг-

нення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предмет-

ної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвит-

ку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя  

+ + + + 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
КС 1.  Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну 

область.  

+ +   

КС 2.  Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій 

при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, 

сервісів і елементів інфраструктури.  

+ +  + 

КС 3.  Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, 

комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та 

технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної 

мережної структури, управління ними.  

+ +  + 

КС 4.  Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформа-

ційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмі-

чні, технічні, програмні та інші).  

+ +   

КС 5.  Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологіч-  + +  



ні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.  

КС 6.  Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, 

підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й 

техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків. 

+ +  + 

КС 7.  Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та 

експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та 

забезпечення.  

 +  + 

КС 8.  Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій 

протягом їх життєвого циклу.  

+ +   

КС 9.  Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.   + + + 

КС 10.  Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністру-

вання та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, 

сервісів та інфраструктури організації.  

+ + +  

КС 11.  Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з 

використанням математичних моделей і методів.  

+ +   

КС 12.  Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними 

системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні 

Інтернет).  

 + + + 

КС13.  Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експе-

риментальних даних і отриманих рішень.  

 + + + 

КС 14.  Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах 

(стартапах).  

+  + + 

КС 15 Здатність створювати та використовувати моделі штучних нейронних мереж для 

розв’язання прикладних задач обробки даних 

+ +   



Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених результатів навчання, компетентностей та освітніх компонентів 
Програмні результати навчання Компетентності 
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ПР 1. Знати лінійну та векторну ал-

гебру, диференціальне та інтегральне 

числення, теорію функцій багатьох 

змінних, теорію рядів, диференціаль-

ні рівняння для функції однієї та 

багатьох змінних, операційне чис-

лення, теорію ймовірностей та мате-

матичну статистику в обсязі, необхі-

дному для розробки та використання 

інформаційних систем, технологій та 

інфокомунікацій, сервісів та інфра-

структури організації.  

ОК1 
ОК2 

ОК3 

ОК4 
ОК5 

ОК6 

ОК7 
ОК8 

ОК9 

ОК10 
ОК11 

ОК12 

ОК13 
ОК14 

ОК15 

ОК16 

ОК17 

ОК18 

ОК19 
ОК20 

ОК21 

ОК22 
ОК23 

ОК24 

ОК25 
ОК26 

ОК27 

ОК28 
ОК29 

ОК30 

ОК31 
ОК32 

ОК33 

ОК34 
 

 

ОК6 
ОК8 

ОК11 

ОК12 

ОК8 
ОК11 

ОК12 

ОК6 
ОК12 

  ОК6 
ОК11 

    ОК12   ОК17 
ОК20 

ОК27 

ОК30 

 ОК29 
ОК31 

    ОК8 
ОК12 

 ОК8 
ОК12 

ОК30 

  

ПР 2. Застосовувати знання фунда-

ментальних і природничих наук, сис-

темного аналізу та технологій моде-

лювання, стандартних алгоритмів та 

дискретного аналізу при розв’язанні 

задач проектування і використання 

інформаційних систем та технологій.  

ОК4 

ОК7 

ОК10 

ОК12 
ОК15 

ОК17 

ОК22 
ОК31 
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ОК7 
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ОК31 

 

ОК17 

ОК22 

 

 ОК7 

ОК15 

ОК17 

 ОК31 

ОК29 

   ОК17 

ОК22 

ОК19 

ОК10 

ОК12 

ОК17 

ОК31 

 ОК8 

ОК12 

  

ПР 3. Використовувати базові знан-

ня інформатики й сучасних інформа-

ційних систем та технологій, навички 

програмування, технології безпечної 

роботи в комп'ютерних мережах, 

методи створення баз даних та інтер-

нет-ресурсів, технології розроблення 

алгоритмів і комп’ютерних програм 

на мовах високого рівня із застосу-

ванням об’єктно-орієнтованого про-

грамування для розв’язання задач 

проектування і використання інфор-

маційних систем та технологій.  

ОК4 

ОК13 

ОК9 

ОК13 
ОК16 
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ОК16 
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Програмні результати навчання Компетентності 
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ПР 4. Проводити системний аналіз 

об’єктів проектування та обґрунтову-

вати вибір структури, алгоритмів та 

способів передачі інформації в інфо-

рмаційних системах та технологіях. 
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ПР 5. Аргументувати вибір програ-

мних та технічних засобів для ство-

рення інформаційних систем та тех-

нологій на основі аналізу їх властиво-

стей, призначення і технічних харак-

теристик з урахуванням вимог до 

системи і експлуатаційних умов; мати 

навички налагодження та тестування 

програмних і технічних засобів інфо-

рмаційних систем та технологій. 

 ОК22 
ОК14 

 

ОК6 
ОК22 

 

   ОК22 
ОК23 

ОК32 

ОК22 
ОК24 

 

  ОК24 
 

 ОК9 
ОК14 

 

ОК22 
 

ОК22 
ОК24 

    ОК22 
ОК16 

ОК14 

ОК20 
 

  ОК12 
 

  

ПР 6. Демонструвати знання сучас-

ного рівня технологій інформаційних 

систем, практичні навички програму-

вання та використання прикладних і 

спеціалізованих комп’ютерних сис-

тем та середовищ з метою їх запрова-

дження у професійної діяльності. 
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ПР 7. Обґрунтовувати вибір техніч-

ної структури та розробляти відпо-

відне програмне забезпечення, що 

входить до складу інформаційних 

систем та технологій. 
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ПР 8. Застосовувати правила оформ-

лення проектних матеріалів інформа-

ційних систем та технологій, знати 

склад та послідовність виконання 

проектних робіт з урахуванням вимог 

відповідних нормативно-правових 

документів для запровадження у 

професійної діяльності. 
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