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І. Загальна характеристика  

Рівень вищої  

освіти  

Перший (бакалаврський) рівень  

 
Ступінь вищої освіти Бакалавр  

Галузь знань 12 Інформаційні технології  

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення  
Освітня кваліфікація Бакалавр з інженерії програмного забезпечення 

Професійна кваліфікація                 

(за наявності) 

 

 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Спеціальність – 121 Інженерія програмного 

забезпечення  

Освітньо-професійна програма «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Тип диплома Диплом бакалавра державного зразка 

Варіативна компонента  

Обсяг освітньої програми у 

ЄКТС 

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 

кредитів ЄКТС, 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»):  

120 кредитів ЄКТС (вступ на 1 курс зі скороченим 

терміном навчання); 

240 кредитів (за умови перезарахування не більше ніж 

120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої 

освітньої програми підготовки молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста)). 

Акредитація освітньої програми 

   

Вперше 

Мова(и) викладання 

 

Українська 

Термін дії освітньої програми 

 

до нової  

Вимоги  до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за 

цією програмою 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови 

наявності в неї повної загальної середньої освіти або 

ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 

Обмеження щодо форм 

навчання 

 

Обмеження відсутні 

Академічні права випускників 

 

Мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення освітньої програми 

 

https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy-bakalavr 
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Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньої програми: 

Посада ПІБ Підпис 

Представники бізнесу, роботодавці 

Начальник Черкаського 

ГРУ ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» 

Шуршин В.О.  

Начальник управління 

Філія - Черкаське обласне 

управління АТ 

«Ощадбанк» 

Оніщенко В.В.  

Директор ТОВ 

АндерсенЛаб 

Орлов О.С.  

Керуючий «Everlabs» Пасько О.М.  

Начальник відділу ІТ 

підтримки робочих місць 

АТ "Ощадбанк" 

Євтушенко О.Г.  

Здобувачі вищої освіти 

Студент групи БІ-117 Третяк С.  

Студент групи БІ-117 Шульга З.  

Студент групи БІ-118 Гмиря О.  
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ІІ. Профіль освітньої програми  
 

Заклад вищої освіти        

та код ЄДЕБО 

 

Черкаський  навчально-науковий  інститут 

Університету банківської справи,  

код ЄДЕБО 115 

Тип диплома  Диплом бакалавра державного зразка 

Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів 

ЄКТС, 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»):  

120 кредитів ЄКТС (вступ на 1 курс зі скороченим 

терміном навчання); 

240 кредитів (за умови перезарахування не більше ніж 120 

кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої 

програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста)). 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Рівень кваліфікації (за 

НРК) 

7 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення якості 

вищої освіти 

Період акредитації Вперше 

 

A Цілі освітньої  програми 

 Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з 

аналізом потреб, формулюванням вимог, створенням, супроводженням та 

забезпеченням якості програмного забезпечення, що сприяє сталому розвитку 

ІТ-компаній, підприємств реального сектору і фінансово-кредитних установ в 

частині якості процесів управління їх діяльністю на основі результатів 

розробки програмного забезпечення. 

В Опис предметної області 

1. Об’єкт вивчення Процеси, методи, інструментальні засоби та ресурси 

розробки, модифікації, аналізу, забезпечення якості, 

впровадження і супроводження програмного 

забезпечення 

2. Цілі навчання Формування системних компетенцій, заснованих на 

отриманні поглиблених знань в області створення 

програмного забезпечення, процесів управління 

життєвим циклом програмних систем, сучасних 

методів, технологій і засобів розробки, супроводу, 

перевірки якості та розвитку програмних продуктів 

3. Теоретичний зміст 

предметної 

області 

Базові математичні, фізичні, інформаційні, економічні 

положення щодо створення і супроводження 

програмного забезпечення; основи комп’ютерної і 

системної інженерії, менеджменту, управління 

проектами та  якістю  

4. Методи, методики Загальнонаукові та специфічні методи дослідження 
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та технології 

 

 

(розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

експертного оцінювання, фактологічні тощо); 

методи реалізації функцій інженерії програмного 

забезпечення (евристичні, формальні, 

прототипування), інструменти забезпечення 

процесів життєвого циклу програмного 

забезпечення; методи менеджменту, управління 

проектами, групової динаміки і комунікації; 

інформаційні технології  та інструментальні засоби 

проектування архітектури програмних систем 
 

5. Орієнтація 

програми 

Програма передбачає оволодіння комплексом знань, 

умінь і навичок з проектування архітектури 

програмних систем, конструювання програмного 

забезпечення, забезпечення якості і проведення 

тестування, управління етапами життєвого циклу 

програмного продукту, управління програмними 

проектами, ефективної роботи в командах розробників 

та керувати ними, впровадження нових технологій 

програмної інженерії 

6. Особливості 

програми 

Програма освітньо-професійна. Передбачає розвиток 

важливих компетентностей в сфері інформаційних 

технологій та інженерії програмного забезпечення 

задля вирішення проблем цифровізації процесів 

управління діяльністю підприємств, у тому числі 

фінансової сфери.  

Поєднує проблемно-орієнтовані дисципліни інженерії 

програмного забезпечення з дисциплінами галузі 

управління та адміністрування для підвищення якості 

аналізу прикладної області, результативності та 

ефективності виконання та впровадження реальних 

програмних проектів.  

У співпраці з ІТ-компаніями регіону  дозволяє  

викладати сучасні технології розробки  програмного 

забезпечення на реальних  прикладах, здійснювати 

навчання за дуальною формою освіти, проходити 

практичне навчання, виконуючи  реальні ІТ-проекти. 

Особливий акцент зроблено на сучасні технології 

програмної інженерії: об’єктно-орієнтованого 

програмування (С/С++, Java/J2EE, С#/.Net,  Ruby, 

 Python), інструментальних засобів та середовищ 

розроблення (Rails, ReactJS, JQuery), Web-

програмування (HTML, JavaScipt, CSS). Для вивчення 

певних дисциплін використовуються сертифіковані 

курси, зокрема Мережевої Академії Cisco, освітньої 

платформи Coursera. 

Надає можливість академічних стажувань за кордоном 

та у вітчизняних підприємствах, установах, 

організаціях, отримання подвійного диплому в рамках 
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діючих угод про співпрацю Університету банківської 

справи з провідними зарубіжними ЗОВ.  

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

випускників 

Фахівець може займати первинні посади 

(за ДК 003:2010):  

2132.2 – Інженер-програміст  

2132.2 – Програміст (база даних)  

2132.2 – Програміст прикладний  

2131.2 – Інженер з комп'ютерних систем  

2131.2 – Інженер з програмного забезпечення 

комп'ютерів. 

Можуть працювати на національному та 

міжнародному рівнях. 

2 Академічні права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Студентоцентричний, проблемно-орієнтований, 

проектно-орієнтований підходи, самостійна робота 

здобувачів вищої освіти з використанням навчальної 

та наукової літератури з дисциплін, навчально-

методичних матеріалів віртуального освітнього 

середовища Університету, лекції та практичні заняття 

із застосуванням інтерактивних технологій, 

індивідуальна робота з викладачами, участь в 

наукових дослідженнях. 

2 Порядок 

оцінювання 

Оцінювання за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS  

та національною шкалою. 

Форми контролю: 

- підсумковий контроль: залік або екзамен з 

урахуванням накопичених балів поточного 

контролю; виконання курсових робіт, захист звіту з 

практики, публічний захист кваліфікаційної 

роботи. 

- поточний контроль: тестування, бліц-опитування, 

контрольна робота, захист результатів виконання 

та презентація групових та індивідуальних завдань 

(проектів), есе тощо. 

E Програмні компетентності випускника 

 Група  шифр Зміст  

1 Інтегральна 

компетентність  

ІК Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання або практичні 

проблеми інженерії програмного 

забезпечення, що характеризуються 
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комплексністю та невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та методів 

інформаційних технологій. 

2 Загальні компетентності  

2.1 

 

Загальні 

нормативні 

компетентності 

К01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

К02 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

К03 Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

К04 Здатність спілкуватися іноземною мовою як 

усно, так і письмово. 

К05 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

К06  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

К07 Здатність працювати в команді. 

К08 Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

К09 Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

К10 Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

К11 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. 

К12 Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії 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. 

Загальні додаткові 

(фахові) 

компетентності 

ЗДК1 Здатність усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні  

  ЗДК2 Дотримання кодексу професійної етики, 

розуміння соціальної значимість та 
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культурні аспекти інженерії програмного 

забезпечення і дотримуватись їх в 

професійній діяльності. 

3 Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності 

3.1. Спеціальні  

нормативні 

компетентності  

К13 Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги до програмного 

забезпечення. 

К14 Здатність брати участь у проектуванні 

програмного забезпечення, включаючи 

проведення моделювання (формальний опис) 

його структури, поведінки та процесів 

функціонування.  

К15 Здатність розробляти архітектури, модулі та 

компоненти програмних систем. 

К16 Здатність формулювати та забезпечувати 

вимоги щодо якості програмного 

забезпечення у відповідності з вимогами 

замовника, технічним завданням та 

стандартами 

К17 Здатність дотримуватися специфікацій, 

стандартів, правил і рекомендацій в 

професійній галузі при реалізації процесів 

життєвого циклу. 

К18 Здатність аналізувати, вибирати і 

застосовувати методи і засоби для 

забезпечення інформаційної безпеки (в тому 

числі кібербезпеки). 

К19 Володіння знаннями про інформаційні 

моделі даних,здатність створювати 

програмне забезпечення для зберігання, 

видобування та опрацювання даних. 

К20 Здатність застосовувати фундаментальні і 

міждисциплінарні знання для успішного 

розв’язання завдань інженерії програмного 

забезпечення 

К21  Здатність оцінювати і враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та 

екологічні чинники, що впливають на сферу 

професійної діяльності. 

К22 Здатність накопичувати, обробляти та 

систематизувати професійні знання щодо 

створення і супроводження програмного 

забезпечення та визнання важливості 

навчання протягом всього життя 

К23 Здатність реалізовувати фази та ітерації 

життєвого циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на основі 
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відповідних моделей і підходів розробки 

програмного забезпечення. 

К24 Здатність здійснювати процес інтеграції 

системи, застосовувати стандарти і 

процедури управління змінами для 

підтримки цілісності, загальної 

функціональності і надійності програмного 

забезпечення. 

 

 

 

К25 Здатність обґрунтовано обирати та 

освоювати інструментарій з розробки та 

супроводження програмного забезпечення 

К26 Здатність до алгоритмічного та логічного 

мислення 

3.2 Спеціальні  

додаткові (фахові) 

компетентності  

СНК1 Здатність аналізувати проекти 

інформаційно-телекомунікаційних систем 

базуючись на стандартизованих технологіях 

та протоколах передачі даних 

СНК2 Здатність вирішувати задачі забезпечення 

безперервності бізнес процесів організації на 

основі теорії ризиків  

СНК3 Здатність використовувати сучасне 

програмно-апаратне забезпечення 

інформаційно-комунікаційних технологій  

F Програмні результати навчання 

 Група  шифр Зміст 

 Знання ПР03 Знати основні процеси, фази та ітерації 

життєвого циклу програмного забезпечення.  

  Пр04 Знати і застосовувати професійні стандарти і 

інші нормативно-правові документи в галузі 

інженерії програмного забезпечення. 

  ПР05 Знати і застосовувати відповідні математичні 

поняття, методи доменного, системного і 

об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки 

програмного забезпечення. 

  Пр07 Знати і застосовувати на практиці 

фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів 

інженерії програмного забезпечення. 

  Пр09 Знати та вміти використовувати методи та 

засоби збору, формулювання та аналізу 

вимог до програмного забезпечення. 

  Пр13 Знати і застосовувати методи розробки 

алгоритмів, конструювання програмного 

забезпечення та структур даних і знань. 

  Пр18 Знати та вміти застосовувати інформаційні 
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технології обробки, зберігання та передачі 

даних. 

  ПР19 Знати та вміти застосовувати методи 

верифікації та валідації програмного 

забезпечення. 

  ПР20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення 

якості програмного забезпечення. 

  

Уміння 

Пр01 Аналізувати, цілеспрямовано шукати і 

вибирати необхідні для вирішення 

професійних завдань інформаційно-

довідникові ресурси і знання з урахуванням 

сучасних досягнень науки і техніки 

Пр06 Уміння вибирати та використовувати 

відповідну задачі методологію створення 

програмного забезпечення. 

Пр08 Вміти розробляти людино-машинний 

інтерфейс. 

ПР10 Проводити передпроектне обстеження 

предметної області, системний аналіз об'єкта 

проектування. 

Пр11 Вибирати вихідні дані для проектування, 

керуючись формальними методами опису 

вимог та моделювання. 

Пр12 Застосовувати на практиці ефективні 

підходи щодо проектування програмного 

забезпечення. 

Пр14 Застосовувати на практиці інструментальні 

програмні засоби доменного аналізу, 

проектування, тестування, візуалізації, 

вимірювань та документування програмного 

забезпечення. 

Пр15 Мотивовано обирати мови програмування та 

технології розробки для розв’язання завдань 

створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

Пр17 Вміти застосовувати методи компонентної 

розробки програмного забезпечення до 

кваліфікаційної роботи 

Пр22 Знати та вміти застосовувати методи та 

засоби управління проектами 

ПР24 Вміти проводити розрахунок економічної 

ефективності програмних систем. 

  

Комунікація 

Пр16 Мати навички командної розробки, 

погодження, оформлення і випуску всіх 

видів програмної документації. до 

кваліфікаційної роботи 

 ПР23 Вміти документувати та презентувати 
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результати розробки програмного 

забезпечення 

 Автономність       і 

відповідальність 

Пр02 Знати кодекс професійної етики, розуміти 

соціальну значимість та культурні аспекти 

інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності. 

  Пр21 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано 

застосовувати засоби забезпечення 

інформаційної безпеки (в тому числі 

кібербезпеки) і цілісності даних відповідно 

до розв'язуваних прикладних завдань та 

створюваних програмних систем. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

1 Кадрове 

забезпечення 

Група забезпечення спеціальності складається з  

науково-педагогічних працівників, які мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності «Інженерія 

програмного забезпечення», працюють в Університеті 

за основним місцем роботи, мають стаж науково-

педагогічної діяльності понад два роки, рівень 

наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 

результатів (самоаналіз), міжнародне визнання.  

Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене 

звання становить не менше 60 відсотків. 

2 Інструменти            

та обладнання 

Сучасні програмно-апаратні та інструментальні засоби 

розробки, супроводження та експлуатації програмного 

забезпечення. 

3 Інформаційне 

забезпечення 

Підручники, навчальні посібники, довідкова та інша 

навчальна література за спеціальністю «Інженерія 

програмного забезпечення» у бібліотеках Інституту та 

Університету (у тому числі в електронному вигляді). 

Вітчизняні та закордонні фахові періодичні видання у 

бібліотеках за спеціальністю. Доступ до баз даних 

періодичних наукових видань англійською мовою 

(Web of science, Scopus). Інформаційні ресурси в 

Інтернет, на офіційному веб-сайті Університету та 

доступ здобувачів до навчальних ресурсів через 

внутрішню мережу Інституту. 

Навчально-методичне забезпечення в системах 

Moodle. Система дистанційного навчання забезпечує 

самостійну та індивідуальну роботу здобувачів 

спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» 

4 Навчально-

методичне 

забезпечення  

Включає наступні обов’язкові складові:                               

навчальний план, за яким здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти; навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін (включає 

обов’язково – робочі програми навчальних дисциплін 
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та екзаменаційні білети (у разі, якщо екзамен 

передбачено навчальним планом)); програми з усіх 

видів практичної підготовки; методичні матеріали для 

проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти; контрольні завдання для оцінювання рівня 

знань студентів при проведенні акредитації освітньої 

програми  

H Академічна мобільність 

1 Національна 

кредитна 

мобільність 

Між інститутами Університету (Київ, Львів, Черкаси). 

З вітчизняними ЗВО на основі двосторонніх договорів. 

2 Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

мобільність з Вищою школою – Університетом 

прикладних наук Федерального банку Німеччини (м. 

Гахенбург, Німеччина), Університетом Любляни 

(Словенія), стажування здобувачів та викладачів у 

Національному банку Польщі (м. Варшава, Польща), 

Регіональному відділенні банку РКО ВР (м. Люблін, 

Польща).  

Індивідуальна академічна мобільність можлива за 

рахунок участі у програмах проекту Еразмус+ спільно 

з Вроцлавським економічним університетом 

(м. Вроцлав, Польща), Державною вищою технічно-

економічною школою ім. Кс. Броніслава Маркевича, 

(м. Ярослав, Польща), Краківським економічним 

університетом (м. Краків, Польща), Технічним 

університетом (м. Острава, Чехія). 

Здобувачі, відповідно до діючих угод і розроблених 

програм, мають можливість отримати подвійні 

дипломи європейських вищих навчальних закладів, 

зокрема: Краківського економічного університету 

(Польща), Вищої школи менеджменту та Університету 

школи Салезіан Саррія (м. Барселона, Іспанія), 

Балтійської міжнародної академії (м. Рига, Латвія), 

Університету Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), 

Вища школа економіки та менеджменту (м. Ессен, 

ФРН), Школа бізнесу (м. Монтре, Швейцарія). 

3 Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, на основі договорів між Університетом 

банківської справи та зарубіжними університетами, а 

також на основі розробки програм подвійних дипломів 

Університету банківської справи та зарубіжних 

університетів-партнерів зі спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» 

 

ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми  

 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний 

підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів 
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навчання за освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) 

передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній 

обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості кредитів 

ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, 

навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.  

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: 

обов’язкових  дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента, які 

розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна) 

відповідно до профілю освітньої програми.  

До блоку загальної підготовки належать навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої 

освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та 

комунікаційних навичок. 

До блоку галузевої підготовки належать навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю 

знань «Інформаційні технології» у здобувача вищої освіти, зокрема, ключові 

для всіх спеціальностей конкретної галузі знань та підтримуючого характеру. 

До блоку фахової/предметної підготовки належать навчальні 

дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» у здобувача вищої освіти, зокрема, предметної області та 

професійного спрямування. 

Блок практичної підготовки включає навчальну (проектно-технологічну)  

практику, виробничу практики, професійний тренінг та підготовку  

кваліфікаційної бакалаврської роботи.  

Навчальне навантаження здобувача включає всі види його роботи 

(самостійну, аудиторну, лабораторну, проектну, дослідницьку тощо) 

відповідно до навчального плану. В таблиці 3 представлений розподіл змісту 

освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС. 

Таблиця 3 

Загальний розподіл змісту освітньої програми  

та обсягу кредитів ЄКТС за компонентами 

 

Блоки підготовки  

Академічні години/кредити ЄКТС 

Обов’язкові  

дисципліни 

Вибіркові 

дисципліни 

Всього  

 

- загальна  

підготовка (1) 

1080/36  1260/42 

-   галузева 

підготовка (2) 

1980/66  2160/72 

- фахова предметна  

підготовка (3) 

1620/54  3060/102 

Практична підготовка (4)   720/24 

Загальний обсяг  5400/180 1800/60 7200/240 
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Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами,  структурно-логічна 

послідовність їх вивчення, форми підсумкового контролю наведено в   

таблиці 4 та на рис. 1. 

Таблиця 4 

 

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за 

компонентами освітньої програми 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота тощо) 

кредити 

ЄКТС 

форма 

підсум-

кового 

контролю 

Семестр 

Код* Назва   

Блок  «Загальна  підготовка» (1) 

ЗОД1 Інформаційні технології  6 екз 1 

ЗОД2 
Права, свободи і обов’язки людини і 

громадянина в Україні 

4 залік 3 

ЗОД3 
Іноземна мова та міжнародні бізнес-

комунікації  

6 залік. 1 

ЗОД4 Фізична культура і БЖД 4 залік 1 

ЗОД5 Банківська система  4 залік 3 

ЗОД6 Основи економіки 4 залік 1 

ЗОД7 
УБС студія «Лідерство та командна 

робота» 

4 залік 6 

ЗОД8 Професійна іноземна мова 4 екз 8 

Загальний обсяг за блоком 1 

 
36   

Блок  «Галузева  підготовка» (2)  

ГОД1 Вища математика 6 екз 1 

ГОД2 Основи  програмної  інженерії   4 екз 1 

ГОД3 Статистика  6 залік 2 

ГОД4 
Програмування  (Основи 

програмування) 
6 екз 2 

ГОД5 Фізика та електротехніка 4 залік 2 

ГОД6 
Комп'ютерна схемотехніка та 

архітектура комп'ютерів 
4 екз 2 

ГОД7 Дискретна математика 6 екз 2 

ГОД8 
Емпіричні  методи  програмної  

інженерії 
4 залік 3 

ГОД9 
Програмування  (Інтернет технології  

та  WEB  програмування) 
6 екз 3 

ГОД10 
Програмування  (Об'єктно-

орієнтоване  програмування)   
6 екз 4 

ГОД11 Операційні системи 4 залік 4 
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ГОД12 Економіка програмного забезпечення 6 екз 4 

ГОД13 
Менеджмент проектів програмного 

забезпечення 
4 екз 6 

Загальний обсяг за блоком 2 66   

Блок  «Фахова/предметна  підготовка» (3) 

ФОД1 
Програмування (Алгоритми та 

структури даних) 
4 екз 3 

ФОД2 Організація  баз даних  та  знань   6 екз 4 

ФОД3 Людино-машинна  взаємодія   6 залік 5 

ФОД4 
Програмування  (Технологія  

створення  програмних  продуктів)  
6 екз 5 

ФОД5 Комп'ютерні системи та мережі 6 екз 5 

ФОД6 
Моделювання  та  аналіз  

програмного забезпечення 
4 екз 5 

ФОД7 
Якість  програмного  забезпечення  та 

тестування   
4 екз 6 

ФОД8 
Архітектура  та  проектування  

програмного  забезпечення   
4 екз 6 

 ФОД9 Безпека програм  та  даних   4 екз 7 

ФОД10 
Адміністрування обчислювальних 

комплексів 
4 екз 7 

ФОД11 
Аналіз  вимог  та конструювання  

програмного  забезпечення 
6 екз 8 

Загальний обсяг за блоком 3 54   

Вибіркові компоненти 

ВД1 Вибіркова 1 4 залік 2 

ВД2 Вибіркова 2 4 залік 3 

ВД3 Вибіркова 3 4 залік 3 

ВД4 Вибіркова 4 4 залік 4 

ВД5 Вибіркова 5 4 залік 4 

ВД6 Вибіркова 6 4 залік 5 

ВД7 Вибіркова 7 4 залік 5 

ВД8 Вибіркова 8 4 залік 6 

ВД9 Вибіркова 9 4 залік 6 

ВД10 Вибіркова 10 4 залік 7 

ВД11 Вибіркова 11 4 залік 7 

ВД12 Вибіркова 12 4 залік 7 

ВД13 Вибіркова 13 4 залік 7 

ВД14 Вибіркова 14 4 залік 8 

ВД15 Вибіркова 15 4 залік 8 

Загальний обсяг вибіркових компонент                   60   

Практична  підготовка (4) 

ПП1 Навчальна  практика  (Проектно- 6 залік 6 
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технологічна  практика)   

ПП2 Виробнича практика 6 залік 8 

ППЗ Бакалаврський тренінг (семінар)   6 залік 7 

ПП4 Кваліфікаційна  бакалаврська  робота   6  8 

Усього за блоком 4  24   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

240   

* Кодування навчальних дисциплін відбудеться в наступному порядку: 
ЗОД – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 

ГОД – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 

ФОД – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна  підготовка», що є обов’язковою для 

вивчення; 

ВД  – навчальна дисципліна, що обирається  за вибором студента з групи навчальних дисциплін 

для формування власної індивідуальної траекторії. 
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ГОД6. Комп'ютерна 

схемотехніка та архітектура 

комп'ютерів 

 

ГОД13 Менеджмент 

проектів ПЗ 

 

ФОД2. 

Організація баз 

даних та знань 

 

ПП3. Виробнича 

практика 

ЗОД3 Іноземна мова та 

міжнародні бізнес-

комунікації ( Ділова 

іноземна мова) 

ЗОД1  Інформаційні 

технології  

 

ЗОД2 Права свободи і 

обов’язки людини і 
громадянина в Україні 

 

ПП4 Кваліфікаційна  

бакалаврська  робота   

І семестр ІІІ семестр ІІ семестр V семестр 

ГОД1 Вища 

математика 

ЗОД5  Банківська 

система  

 

ГОД 2 Основи  

програмної  інженерії   

 

 

IV семестр 

ПП2 Професійний 

тренінг 

ГОД10Програмуван

ня  (Об'єктно-

орієнтоване  
програмування) 

 

ГОД7. Дискретна 

математика 

 

ГОД8 Емпіричні  

методи  програмної  

інженерії 

 

ГОД12 

Економіка 
програмного 

забезпечення 

 

ГОД9 Програмування  

(Інтернет технології  та  

WEB  програмування) 

 

VІІІ семестр 

 

VІ семестр VІІ семестр 

 

ПП1 Навчальна 

практика 

ГОД4 Програмування  

(Основи 

програмування) 

 

ГОД3 Статистика 

ГОД5. Фізика та 

електротехніка 

 

ФОД1.Алгоритми та 

структури даних 

 

ГОД11. 

Операційні системи 

 

ЗОД4 Фізична 

культура  і БЖД 

ФОД5 

Комп'ютерні 

системи та мереж 

ФОД8. 

Архітектура  та  

проектування  

ПЗ 

 

ФОД7.Якість  

програмного  

забезпечення  

та тестування 

 

ЗОД7 УБС студія 

«Лідерство та 

командна робота». 

 

ФОД4Програмуван

ня  (Технологія  

створення  програм.  

продуктів) 

 

ФОД3 Людино-

машинна  взаємодія) 

 

ЗОД6 Основи 

економіки» 

 

ФОД9. Безпека 

програм  та  даних) 

 

ФОД10 

Адміністрування 

обчислювальних 

комплексів 

 

ЗОД8 Іноземна мова 

та міжнародні 

бізнес-комунікації 

(рівень В2) 

ФОД11. 

Аналіз  вимог  та 

конструювання  ПЗ 

ФОД6. 

Моделювання  та  

аналіз  ПЗ 
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Матрицю відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК наведено в таблиці 5. 

Матрицю співвідношення результатів навчання та компетентностей 

наведено в таблиці 6.  

Матрицю співвідношення навчальних дисциплін та результатів 

навчання наведено в таблиці 7.  

Перелік додаткових дисциплін розміщено в додатку А. 

 

VІ - Форми атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація  

здійснюється у формі: 

 

публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської 

роботи 

Вимоги  до  

кваліфікаційної 

бакалаврської 

роботи   

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 

спеціалізованого завдання або практичної задачі 

інженерії програмного забезпечення, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних 

технологій.  

У кваліфікаційній бакалаврській роботі не може бути 

академічного плагіату, фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота оприлюднюється на 

офіційному сайті Інституту або Університету. 

Загальні вимоги до кваліфікаційної бакалаврської 

роботи визначені розділом 5 Положення про навчально-

методичне забезпечення освітньої програми.  

Додаткові вимоги можуть визначати Інститут, випускова 

кафедра (група забезпечення спеціальності). 
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Таблиця 5 
 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (за 7-м рівнем, бакалаврським) 

 
Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання 

Зн1. 

Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

Зн2. Критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 
діяльності 

Уміння 

Ум1. Розв'язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає 

збирання та 

інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, 

застосування 

інноваційних 
підходів 

Комунікація 

К1. Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності  

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

Автономія та  

відповідальність  

АВ1 Управління  

комплексними діями 

або проектами,  

відповідальність за 

прийняття рішень у  

непередбачуваних 

умовах  

АВ2 

Відповідальність за 

професійний 

розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб  

АВ3 Здатність до  

подальшого навчання 

з  

високим рівнем  

автономності 

Загальні компетентності 

Загальні нормативні компетентності 
К 01  УМ1   

К 02 ЗН1 УМ1   

К 03  УМ1 К2  

К 04  УМ1 К2  

К 05  УМ1  АВ3 

К 06  УМ1   

К 07   К1 АВ1 

К 08 ЗН1  К2 АВ2 

К 09   К1 АВ2 

К 10 ЗН1, ЗН2  К1 АВ2 

К 11   К1  

К 12   К2 АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності 
К 13 ЗН2 УМ1  АВ1 

К 14  УМ1   

К 15  УМ1  АВ1 

К 16  УМ1 К1  

К 17 ЗН1   АВ1 

К18 ЗН2 УМ1   

К19 ЗН1 УМ1   

К20 ЗН2 УМ1   

К21  УМ1  АВ1 

К22 ЗН1    

К23  УМ1  АВ1 

К24  УМ1   

К25  УМ1  АВ1 

К26 ЗН1 УМ1   

 



20 

 

Таблиця 6 

Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей 

П
р

о
гр

ам
н

і 

р
ез

у
л
ь
та

ти
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Загальні компетентності 

Загальні нормативні компетентності (ЗНК) 
Загальні додаткові  

компетентності (ЗДК) 

  

ІК К 01 К 02 К 03 К 04 К 05 К 06 К 07 К 08 К 09 К 10 К 11 К 12 ЗДК 1 ЗДК 2 

ПР 1 +    + + + +          

ПР 2  +  +      + + + + + + +  

ПР 3  +                

ПР 4  +                

ПР 5  +                

ПР 6  +                

ПР 7  + + +             

ПР 8  +               

ПР 9  +  + +            

ПР 10  +               

ПР 11  +               

ПР 12  +               

ПР 13  + + +             

ПР 14  +  + +            

ПР 15  +               

ПР 16  +   + +   + +  +     

ПР 17 +       +        

ПР 18  +  +    +         

ПР 19  +  +             

ПР 20  +  +             

ПР 21  +               

ПР 22  +   +            

ПР 23 +   + +           

ПР 24 +  +             
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П
р

о
гр

ам
н

і 

р
ез

у
л
ь
та

ти
 

н
ав

ч
ан

н
я
 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
 

Спеціальні (фахові) компетентності 

Спеціальні нормативні компетентності (СНК) 

Спеціальні 

додаткові 

компетентності 

(СДК) 

  

ІК К 13 К14 К15 К16 К17 К18 К 19 К20 К21 К22 К23 К24 К25 К26 СДК 1 СДК 2 СДК 3 

ПР 1 +               +     +               

ПР 2  +        +         +              

ПР 3  +            + +        

ПР 4  +    + +        +        

ПР 5  +  + +     +      + +   

ПР 6  +          + +       

ПР 7  +      +  +   +      + 

ПР 8  + +         +        

ПР 9  + +              +    + 

ПР 10  + +               +     

ПР 11  +  +                 + 

ПР 12  +  + +              +    

ПР 13  +      +     +       +       

ПР 14  +    +  +  +         +      +  

ПР 15  +              + +  +        

ПР 16  +            +         

ПР 17 +   +               

ПР 18  +       +      +   +  

ПР 19  +    +              

ПР 20  +    +     +         

ПР 21  +      + +   +        

ПР 22  +           +     +  

ПР 23 +  +                

ПР 24 +         +         
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Таблиця 7 

 
Навчальна дисципліна 

П
Р

 1
 

П
Р

 2
 

П
Р

 3
 

П
Р

 4
 

П
Р

 5
 

П
Р

 6
 

П
Р

 7
 

П
Р

 8
 

П
Р

 9
 

П
Р

 1
0
 

П
Р

 1
1
 

П
Р

 1
2
 

П
Р

 1
3
 

П
Р

 1
4
 

П
Р

 1
5
 

П
Р

 1
6
 

П
Р

 1
7
 

П
Р

 1
8
 

П
Р

 1
9
 

П
Р

 2
0
 

П
Р

 2
1
 

П
Р

 2
2
 

П
Р

 2
3
 

П
Р

 2
4
 

ЗОД1 Інформаційні технології  +                 +       

ЗОД2 Права, свободи та обов’язки людини 

і громадянина в Україні 
 +  +            +     +    

ЗОД3 Іноземна мова та  міжнародні 

бізнес-комунікації  
 +              +       +  

ЗОД4 Фізична культура та БЖД  +              +     +    

ЗОД5 УБС студія «Банківська система»          +              + 

ЗОД6 УБС студія «Тайм менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі» 
 +              +       +  

ЗОД7 УБС студія «Лідерство та 

командна робота» 
 +              +       +  

ЗОД8 Професійна іноземна мова  +              +     +  +  

ГОД1. Вища математика     +              + +     

ГОД2 Основи  програмної  інженерії     + + +  +      +  +          

ГОД3 Програмування  (Основи 

програмування) 
    + + + +     +  +          

ГОД4. Статистика  +    +             + + +     

ГОД5. Фізика та електротехніка   +  +                    

ГОД6. Комп'ютерна схемотехніка та 

архітектура комп'ютерів 
      +       +       +    

ГОД7. Дискретна математика +    +             +       

ГОД8 Емпіричні  методи  програмної  

інженерії 
  + + +      + +  +           

ГОД9 Програмування  (Інтернет 

технології  та  WEB  програмування) 
     +  +     +  +       + +  

ГОД10 Програмування  (Об'єктно-

орієнтоване  програмування)  
     + +      +  +  +      +  

ГОД11. Операційні системи       +      + +           

ГОД12 Економіка програмного 

забезпечення 
  + +                  +  + 

ГОД13 Менеджмент проектів 

програмного забезпечення 
  + +            +      +  + 

ФОД1 Програмування (Алгоритми та 

структури даних) 
     + +      +     +       
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ФОД2. Організація баз даних та знань         +  +  + +    +   +    

ФОД3 Основи програмної інженерії 

(Людино-машинна  взаємодія) 
       +    +   +  +        

ФОД4 Програмування  (Технологія  

створення  програмних  продуктів)  
  +   + +  +   + + + +  +  +   +   

ФОД5 Комп'ютерні системи та мережі       +       +       +    

ФОД6. Моделювання  та  аналіз  

програмного забезпечення  
    +    + + + +  +     +      

ФОД7.Якість  програмного  

забезпечення  та тестування 
   +     +      +     + +    

ФОД8. Архітектура  та  проектування  

програмного  забезпечення   
  +   +  + + + + + + +   +        

ФОД9. Безпека програм  та  даних    +                + +    

ФОД10 Адміністрування 

обчислювальних комплексів 
  +   + + + + + + + + + +  +        

ФОД11. Аналіз  вимог  та 

конструювання  програмного  

забезпечення 

     + +   +  + +    +   +     

ПП 1 Навчальна практика    + +    + +  + + +     + +     

ПП 2 Виробнича практика + + +  + + + + + + + + + +  + + + + + + +   

ПП3 Бакалаврський тренінг (семінар) + + +       + + + + + + +       +  

ПП4 Кваліфікаційна бакалаврська 

робота 
  + + + + +   + + + + + + + +  + +   + + 
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VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 В Університеті банківської справи функціонує система забезпечення 

вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3)  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і  

науково-педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені  

вищої  освіти  та кваліфікації;  

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів.  

 

В Університеті банківської справи система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої 

освіти.  
 

 

 

VIII Вимоги професійних стандартів (за наявності) 
 

Професійний стандарт 
 

 

Особливості стандарту 

вищої освіти, пов’язані з 

наявністю даного 

Професійного стандарту 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Вибіркові дисципліни 
ВД1 Основи наукових досліджень осінній 

ВД2 Філософія осінній 

ВД3 Соціологія осінній 

ВД4 Системний аналіз весняний 

ВД5 Хмарні  обчислення  та технології  блокчейн   осінній 

ВД6 Smart-технології весняний 

ВД7 УБС студія «Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в 

бізнесі» 

осінній 

ВД8 Чисельні методи в програмній інженерії весняний 

ВД9 Середовище  розробки  Java   весняний 

ВД10 Інтелектуальні  системи  і машинне  навчання (Machine 

Learning, Knowledge Engineering) 

осінній 

ВД11 Моделі, методи й алгоритми Datamining весняний 

ВД12 Інформаційні системи і технології (ERP, CRM, СЕД / 

Архітектура КІС / Впровадження ІС) 

осінній 

ВД13 Цифрова економіка  осінній 

ВД14 Інформаційні технології (Основи мови програмування SQL) осінній 

ВД15 Візуалізація  програмного  забезпечення   осінній 

ВД16 
Графічне та геометричне моделювання (AUTOCAD, 

SOLIDWORKS, 3DMAX) 

весняний 

ВД17 
Архітектура та проектування програмного забезпечення  

(Проектний  практикум)   

весняний 

ВД18 
Методології управління ІТ-проектами (Waterfall, MSF, RUP, 

Agile, Scrum, XP, Lean, Kanban, DevOps) 

осінній 

ВД19 PR –менеджмент весняний 

ВД20 Психологія бізнесу весняний 

ВД21 Графічний дизайн весняний 

ВД22 Управління конфліктами осінній 

ВД23 Стартап менеджмент  осінній 

ВД24 Методи програмування під операційною системою осінній 

ВД25 Технології  ЗD-друку.  Прототипування  виробів весняний 

ВД26 Інтелектуальний аналіз даних весняний 

ВД27 Аналіз даних  та  статистичне  виведення  на мові  R весняний 

ВД28 Програмування  інформаційних  систем   осінній 

ВД29 Розподілені  інформаційні  системи   весняний 

ВД30 Розробка  кросплатформених  ігор, геймифікація   осінній 
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ВД31 Програмування  мобільних  додатків   весняний 

ВД32 
Тренінговий курс «Самоменеджмент та управління 

організаційною поведінкою» 

осінній 

ВД33 Господарське право осінній 

ВД34 Оподаткування суб’єктів малого підприємництва осінній 

ВД35 Економіка підприємства весняний 

ВД36 Риторика та ораторське мистецтво осінній 

ВД37 Фінанси, гроші та кредит  весняний 

ВД38 Бухгалтерський облік весняний 

ВД39 Менеджмент весняний 

ВД40 Оподаткування весняний 

 

 

 


