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Передмова 
 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста зі 

спеціальності    123 «Комп’ютерна інженерія» є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентності, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні та заснована на компетентнісному підході. 

 Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою циклової 

комісії комп’ютерних систем і мереж Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя у складі: 

 Голова робочої групи – Юзьків Андрій Васильович – спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист . 

Члени робочої групи:  

1. Ляпандра Андрій Степанович – кандидат технічних наук, доцент; 

2. Капаціла Ігор Богданович – спеціаліст вищої категорії; 

3. Лісовий Володимир Миколайович – спеціаліст вищої категорії; 

4. Костик Григорій Петрович – спеціаліст першої категорії. 
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1. Профіль освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 

Технічний коледж Тернопільського національного 
технічного університету ім. І.Пулюя, відділення 
інформаційних технологій, менеджменту та туризму, 
циклова комісія комп’ютерних систем і мереж 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень та  назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу 

Молодший спеціаліст,  
технік з обчислювальної техніки 
 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 
 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,  
180 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки 

Наявність 
акредитації 

МОН України, сертифікат про акредитацію за І рівнем 
НД №2096528 від 24.11.2017р. до 01.07.2027р. 

Цикл/рівень 
 

FQ-EHEA – короткий цикл; EQF-LLL – 5 рівень; НРК 
України – 5 рівень (2011 р.), що відповідає 6-му рівню 
НРК (2017р.) 

Передумови Документ державного зразка про базову або повну 
загальну середню освіту, диплом державного зразка про 
професійну (професійно-технічну) освіту 

Мова(и) 
викладання 

Українська мова 

Термін дії 
освітньої 
програми 

до 01.07.2027р. 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої 
програми 

http://www.tk.te.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також загальними та 
фаховими компетентностями з інформаційних технологій, що направлені на 
здобуття студентом знань теорії і методів інформаційних технологій та умінь 
розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної 
діяльності 

http://www.tk.te.ua/
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3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна 
область (галузь 
знань, 
спеціальність) 

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології» 
Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» 
 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна.  
Міждисциплінарна та професійна підготовка здобувачів 
освіти з комп’ютерної інженерії, прийняття ефективних 
професійних рішень в області проектування та технічного 
обслуговування  комп’ютерних систем і мереж, їх 
компонентів універсального і спеціалізованого 
призначення 

Основний фокус 
освітньої 
програми  

Формування та розвиток загальних і професійних 
компетентностей з комп’ютерних систем і мереж (КСМ), 
що сприяють соціальній стійкості й мобільності 
випускника на ринку праці; отримання вищої освіти, що 
дозволить випускникові успішно здійснювати розробку,  
 впровадження й дослідження КСМ у різних галузях 
людської діяльності, національної економіки та 
виробництва. 

Особливості 
програми 

Регулярне оновлення, що дозволить врахувати тенденції 
прогресуючого розвитку ІТ та комп’ютерних систем.  
Проходження переддипломної практики в провідних ІТ-
компаніях м. Тернополя та інших містах Західного 
регіону України. 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштував-
ня 

Професійна діяльність як фахівця з розробки 
математичного, інформаційного та програмного 
забезпечення інформаційних систем, у галузі 
інформаційних технологій, а також адміністратора баз 
даних і систем.  
Випускники можуть займати первинні посади згідно з 
Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 
1222.2 - майстер з ремонту приладів та апаратури; 
1236 - начальник зміни обчислювального (інформаційно-
обчислювального) центру; 
3114 - технік обчислювального (інформаційного)центру; 
3122 - оператор електронно-обчислювальних машин; 
7241.1 - електромеханік з ремонту та обслуговування 
лічильно-обчислювальних машин; 
7241.1 - електромеханік з засобів автоматики та приладів 
технологічного устаткування; 
7241.1 - монтажник приладів та апаратури автоматичного 
контролю, регулювання та керування; 
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7242.1 - налагоджувальник технологічного устаткування 
(електронна техніка) 

Подальше 
навчання 

Можливість продовження освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти: HPK України – 7 
рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студентськоцентричне навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчальні та виробничі практики 
тощо. Викладання проводиться у вигляді: лекції, практичних 
занять, лабораторних робіт, індивідуальні та групові заняття, 
консультації. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється 
за чотирибальною шкалою – («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та вербальною – 
(«зараховано», «не зараховано»). 
Види контролю: вхідний, поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 
презентація тематичної роботи, захист лабораторних, 
розрахункових робіт, курсових проектів, заліки, іспити, 
державна атестація. 

Система 
оцінювання 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 
здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна 
національна шкала (відмінно, добре, задовільно, 
незадовільно); 2-рівнева національна шкала 
(зараховано/незараховано)  

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані завдання або 
практичні проблеми в галузі проектування, налаштування 
та обслуговування комп’ютерних систем і мереж, що 
передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної 
інженерії та має ознаки комплексності та невизначеності 
умов. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 
ЗК-4. Здатність спілкуватися іноземною мовою  
ЗК-5. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
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ЗК-8. Здатність працювати в команді, розуміючи розподіл 
ролей, їхні функціональні обов’язки та взаємозамінність. 
ЗК-9. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 
ЗК-10. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 
ЗК-11. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 

Фахові 
компетентності 
спеціальності 
(ФК) 

ФК-1. Здатність використовувати математичний апарат 
при розв'язанні прикладних і наукових завдань в області 
комп'ютерної інженерії 
ФК-2. Знання сучасних методів побудови та аналізу 
ефективних алгоритмів, основ теорії чисельних методів, і 
вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях 
ФК-3. Знання дискретних структур і вміння 
застосовувати сучасні методи дискретної математики для 
аналізу і синтезу складних систем 
ФК-4.  Здатність використовувати принципи 
програмування, інструментальні засоби сучасних мов 
програмування, основні структури даних 
ФК-5. Знання особливостей системного програмування, 
володіння методами та засобами розробки елементів 
системних програм 
ФК-6. Знання особливостей побудови системного 
програмного забезпечення, а також загальних принципів 
організації та функціонування операційних систем 
ФК-7. Знання  основних методів та технологій об'єктно-
орієнтованого програмування 
ФК-8. Знання графічних, інструментальних,  інтерактив-
ниих і мультимедійних засобів та стильового оформлен-
ням при розробці web-орієнтованого програмного 
забезпечення 
ФК-9. Здатність застосовувати теоретичні (логічні та 
арифметичні) основи побудови сучасних комп'ютерів при 
рішенні професійних завдань 
ФК-10. Знання схемотехнічних основ сучасних 
комп'ютерів 
ФК-11. Здатність застосовувати знання з архітектури 
комп'ютерів в процесі побудови та експлуатації КСМ 
ФК-12. Знання принципів, методів та засобів 
проектування, побудови та обслуговування сучасних 
комп'ютерних мереж різного виду та призначення 
ФК-13. Знання теорій організації баз даних, методів і 
технологій їх розробки і використання 
ФК-14. Здатність розробляти електронні схеми із 
застосуванням сучасних комп'ютерних технологій 
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ФК-15. Знання сучасних технологій обробки текстових 
документів, електронних таблиць, створення баз даних 
ФК-16. Знання вимог ЄСКД з виконання й оформлення 
різної технічної документації, володіння сучасними 
технологіями створення технічних креслень та схем 

7 – Програмні результати навчання 
РН-1. Вміння аналізувати, узагальнювати та знаходити рішення проблем в 

галузі  створення та обслуговування комп’ютерних систем і мереж 
РН-2. Вміння вести аргументований діалог та знаходити рішення в галузі 

професійної діяльності з колегами та експертами предметних областей. 
РН-3. Вміння асоціювати інформаційні та комунікативні технології при 

спілкуванні, обміні, зборі, аналізі, обробці інформації. 
РН-4. Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, 

розроблюючи креслення, презентації, звіти. 
РН-5. Вміння розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати 

необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-
довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і 
техніки. 

РН-6. Вміння проводити передпроектне обстеження предметної області, 
системний аналіз об'єкта проектування. 

РН-7 Знати, розуміти і застосовувати ефективні підходи щодо проектування 
комп’ютерних систем і мереж. 

РН-8. Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, структур даних і 
знань та відповідне програмне забезпечення. 

РН-9. Вміння мотивовано обирати мови програмування для розв’язання 
завдань створення і супроводження програмного забезпечення. 

РН-10. Вміння застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби 
доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань 
мережевого трафіку. 

РН-11 Вміння оцінювати характеристики комп'ютера на архітектурному та 
структурному рівнях. Користуватися мовами опису апаратних і 
програмних засобів комп'ютерів. 

РН-12. Вміння виконувати синтез і аналіз електронних схем і 
мікропроцесорних систем 

РН-13. Вміння розробляти програмні та апаратні засоби обміну даними між 
процесором і зовнішніми пристроями в режимі програмного обміну, 
переривань програми та прямого доступу до пам'яті. 

РН-14.
  

Вміння розробляти архітектуру, мікроалгоритми, мікропрограми та 
програми для комп'ютерів і контролерів на базі мікропроцесорних 
комплектів ВІС. Користуватися сучасними АРМ для проектування 
систем на НВІС та ПЛІС. 

РН-15. Вміння програмувати взаємодію з апаратурою, організовувати 
низькорівневий та високорівневий ввід/вивід, створювати динамічні 
структури даних, використовувати API ОС 
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РН-16. Вміння визначати методи і засоби роботи з комп'ютерними мережами, 
вибирати конфігурацію і структуру комп'ютерної мережі, проектувати, 
будувати, експлуатувати, налаштовувати комп'ютерні мережі та їх 
апаратне і програмне забезпечення. Будувати модель мережі . 

РН-17. Вміння виконувати фізичне проектування БД. Оптимізувати зберігання 
та методи доступу до даних. 

РН-18 Вміння застосовувати можливості глобальних мереж; аргументувати 
найоптимальніший засіб підключення до глобальної мережі; 
пропонувати вибір провайдера; використовувати електронну пошту та 
інші засоби on-line спілкування; використовувати служби Internet; 
виконувати налагодження та розробку клієнтського і серверного та 
web-орієнтованого програмного забезпечення глобальних мереж; 
проводити тестування каналів зв’язку; використовувати обладнання 
глобальних мереж для передавання (приймання) інформації на 
відстань. 

РН-19. Знати, розуміти і застосовувати професійні стандарти і інші 
нормативно-правові документи в галузі комп’ютерної інженерії. 

РН-20. Знати основи захисту виробничого персоналу і населення від аварій, 
катастроф, здійснювати моніторинг за відповідністю виробничих 
процесів вимогам систем охорони навколишнього середовища і 
безпеки життєдіяльності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Група розробників: 1 кандидат технічних наук, доцент;   
1 спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;               
2 спеціалісти вищої категорії; 1 спеціаліст першої 
категорії. Всі розробники є штатними працівниками 
Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя. 
Гарант освітньої програми: А.В. Юзьків, голова циклової 
комісії комп’ютерних систем та мереж, спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист. 
Фахову підготовку здійснює циклова комісія 
комп’ютерних систем і у складі 14 викладачів, з них 1 
кандидат наук.  
З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні і 
науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років 
проходять стажування в т.ч. за кордоном, а також 
стажування та сертифікацію в провідних ІТ-компаніях. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

- навчальні корпуси; 
- гуртожитки; 
- спеціалізовані  кабінети; 
- спеціалізовані лабораторії; 
- електронна бібліотека; 
- комп’ютерні класи, 3D-принтер, плотер, 3D-сканер; 
- мережеве обладнання; 
- операційні системи, прикладні програми, мови 
програмування, САПР. 
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- пункти харчування; 
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
- мультимедійне обладнання; 
- спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт Технічного коледжу; 
- електронна он-лайн бібліотека; 
- системи дистанційного навчання Atutor та Moodle; 
- електронні навчально-методичні комплекси дисциплін,  
- бібліотека і читальний зал; 
- навчальні та робочі начальні плани; 
- графіки навчального процесу;  
- навчальні та робочі програми дисциплін; 
- методичні рекомендації та вказівки з вивчення 
дисциплін, написання курсових проектів, проходження 
практик, проведення державної атестації; 
- тестові завдання для поточного та підсумкового 
контролю; 
- критерії оцінювання рівня підготовки. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних 
працівників у вітчизняних ВНЗ-партнерах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

1. Угода про співпрацю між ТК ТНТУ ім. І.Пулюя та 
Коледжем Санта-ФЕ (Флорида, США) від 27.05.2016р. 

2. Договір  про співпрацю між ТК ТНТУ ім. І.Пулюя та 
Шауляйською державною колегією (м. Шауляй, 
Флорида)  №SP-10(122) від 13.11.2017р. 

3. Угода про співпрацю між ТК ТНТУ ім. І.Пулюя та 
Технікумом електротехніки  (м. Оломоуц, Чехія) від 
23.02.2017р. 

4. Меморандум про співпрацю між ТК ТНТУ ім. І.Пулюя 
та Пряшівським університетом (м.Пряшів, Словаччина) 
від 14.02.2018р. 

5.  Меморандум про співпрацю між ТК ТНТУ ім. І.Пулюя 
та Технічним  університетом  в Кошице (м.Кошице, 
Словаччина) від 14.02.2018р. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

– 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 
2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код н/д 
Компоненти освітньо-професійної  
програми (навчальні дисципліни, 

практики, курсові проекти) 

Кредитів 
ЄКТС 

Форма 
підсум-
кового 

контролю 
1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ  
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни 

ОГ.01 Історія України 1,5  Залік 
ОГ.02 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
1,5 Екзамен 

ОГ.03 Основи філософських знань 1,5 Залік 
ОГ.04 Культурологія 1,5 Залік 
ОГ.05 Соціологія 1,5 Залік 
ОГ.06 Економічна теорія 1,5 Залік 
ОГ.07 Основи правознавства 1,5 Залік 
ОГ.08 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен 
ОГ.09 Фізичне виховання 7,5 Залік 
Всього за циклом 24  

1.2. Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки 
ОПН.01 Вища математика 9 Залік 
ОПН.02 Фізика 3,5 Залік 
ОПН.03 Основи екології 1,5 Залік 
ОПН.04 Комп’ютерна логіка 4 Залік 
ОПН.05 Теорія електричних та магнітних кіл 4 Залік 
ОПН.06 Теорія ймовірності та математична статистика 3 Залік 
ОПН.07 Алгоритми і методи обчислень 3 Залік 
ОПН.08 Дискретна математика 3 Залік 
ОПН.09 Інженерна та комп’ютерна графіка 3 Залік 
Всього за циклом 34  

1.3. Дисципліни професійно-практичної підготовки 
ОПП.01 Програмування  6 Екзамен 
ОПП.02 Комп’ютерна електроніка 6 Екзамен 
ОПП.03 Архітектура комп’ютерів  4,5 Екзамен 
ОПП.04 Комп’ютерна схемотехніка 5 Залік 
ОПП.05 Системне програмування  4,5 Залік 
ОПП.06 Операційні системи 6 Екзамен 
ОПП.07 Комп’ютерні мережі  4,5 Екзамен 
ОПП.08 Організація баз даних 3 Залік 
ОПП.09 Основи програмної інженерії 3 Залік 
ОПП.10 Економіка і планування виробництва 3 Екзамен 
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ОПП.11 Безпека життєдіяльності  1,5 Залік 
ОПП.12 Охорона праці 1,5 Залік 
ОПП.13 Навчальна радіомонтажна практика 3 Залік 
ОПП.14 Навчальна практика на отримання робітничої 

професії  
6 Залік 

ОПП.15 Навчальна комп’ютерна практика 4,5 Залік 
ОПП.16 Виробнича технологічна практика 6 Залік 
ОПП.17 Виробнича переддипломна практика  4,5 Залік 
Всього за циклом 72,5  
Загальний обсяг обов’язкових компонент 130,5  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

2.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни 
ВГ.01 Етика ділових відносин 2 Залік 
Всього за циклом  2  

2.2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки  
ВПН.01 Основи метрології, стандартизації та 

сертифікації   
1,5 Залік 

ВПН.02 Об’єктно-орієнтоване програмування 2,5 Залік 
ВПН.03 Основи захисту інформації 2,5 Залік 
ВПН.04 Основи менеджменту та маркетингу  1,5 Залік 
Всього за циклом  8  

2.3. Дисципліни професійно-практичної підготовки 
ВПП.01 Інтернет  3  
ВПП.02 Програмне забезпечення 4  
ВПП.03 Електрорадіовимірювання 2  
ВПП.04 Мікропроцесорні системи 4,5  
ВПП.05 Технічне обслуговування ЕОМ 3,5  
ВПП.06 Периферійні пристрої 3  
ВПП.07 Охорона праці в галузі 1,5  
Всього за циклом 21,5  
Загальний обсяг вибіркових компонент  31,5  

 

 Виконання та захист дипломного проекту  6  
 Екзаменаційні сесії 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 180  

 
2.2  Структурно-логічна схема підготовки фахівців 
 
Серед компонент освітньо-професійної програми можна виділити три 

цикли: гуманітарних та соціально економічних дисциплін, цикл математичної 
та природничо-наукової підготовки та цикл професійно-практичної підготовки. 
Під час розробки начальних планів необхідно дотримуватися логічної 
послідовності вивчення компонент освітньо-професійної програми в межах 
визначених блоків. 
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Історія України 

1,5 кредиту 
 
 

Теорія ймовірності 
та математична 

статистика 
2 кредити 

Периферійні 
пристрої 

3 кредити 

 
Мікропроцесорні 

системи 
4,5 кредиту 

Комп’ютерні мережі 
4,5 кредиту 

Економіка і 
планування 
виробництва 

3 кредити 

Безпека 
життєдіяльності 

1,5 кредиту 

Виробнича 
технологічна 

практика 
6 кредитів 

Виробнича 
переддипломна 

практика  
4,5 кредиту 

Дипломне 
проектування 

6 кредитів 

Етика ділових 
відносин 
2 кредити 

Основи метрології, 
стандартизації та 

сертифікації 
1,5 кредиту 

Системне 
програмування 

4,5 кредиту 

Організація баз 
даних 

3 кредити 

Основи програмної 
інженерії 
3 кредити 

Об’єктно 
орієнтоване 

програмування 
2,5 кредиту 

Основи захисту 
інформації 
2,5 кредиту 

Основи 
менеджменту та 

маркетингу 
1,5 кредиту 

Інтернет 
3 кредити 

Програмне 
забезпечення 

4 кредити 

Електрорадіо- 
вимірювання 

2 кредити 

Технічне 
обслуговування 

ЕОМ 
3,5 кредиту 

Охорона праці в 
галузі 

1,5 кредиту 

Комп’ютерна 
схемотехніка 
2,5 кредиту 

Комп’ютерна 
схемотехніка 
2,5 кредиту 

 

Програмування 
6 кредитів 

 
Алгоритми і методи 

обчислень 
3 кредити 

Українська мова  
(за професійним 
спрямуванням) 

1,5 кредиту 

Іноземна мова  
(за професійним 
спрямуванням) 

3 кредити 

Іноземна мова  
(за професійним 
спрямуванням) 

3 кредити 

 
Теорія електричних 

та магнітних кіл 
3 кредити 

Основи 
філософських знань 

1,5 кредиту 

 
Соціологія 
1,5 кредиту 

 
Культурологія 
1,5 кредиту 

 
 

 
Економічна теорія 

1,5 кредиту 
 
 

Основи 
правознавства 

1,5 кредиту 
 

 
Вища математика 

4,5 кредиту 
 
 

 
Вища математика 

4,5 кредиту 
 
 

 
Фізика 

3,5 кредиту 
 
 

 
Основи екології 

1,5 кредиту 
 
 

 
Комп’ютерна логіка 

2 кредити 
 
 

 
Комп’ютерна логіка 

2 кредити 
 
 

Навчальна 
радіомонтажна 

практика 
3 кредити 

 
Дискретна 
математика 
3 кредити 

Інженерна та 
комп’ютерна 

графіка 
3 кредити 

 
Комп’ютерна 
електроніка 
3 кредити 

Архітектура 
комп’ютерів 
3 кредити 

 
Охорона праці 

1,5 кредиту 
 
 

Навчальна 
комп’ютерна 

практика  
4,5 кредиту 

Навчальна практика 
на отримання 

робітничої професії 
6 кредитів 

 
Операційні системи 

6 кредитів 

 
Основи ІТ 

1,5 кредиту 
 
 

 
Інформатика 
1,5 кредиту 

1 рік навчання 2 рік навчання 3 рік навчання 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 123 
«Комп’ютерна інженерія» проводиться у вигляді публічного захисту 
дипломного проекту та завершується видачею документу встановленого зразка 
про присудження йому освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
із присвоєнням кваліфікації технік з обчислювальної техніки. Атестація 
здійснюється відкрито і публічно. 

У дипломному проекті не може бути академічного плагіату, 
фальсифікації та списування. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми  
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5.  Матриця відповідності програмних результатів навчання (РН) відповідним компонентам освітньо-професійної 
програми  
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