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Передмова 

 

Освітня програма підготовки бакалавра зі спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія» випускника Відокремленого структурного підрозділу 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» є нормативним документом, в якому 

узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та 

професійної підготовки фахівця в галузі комп’ютерної інженерії, вимоги до 

його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.  

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до стандарту вищої 

освіти України: Перший (бакалаврський) рівень, галузь знань - 12 Інформаційні 

технології, спеціальність - 123 Комп’ютерна інженерія, затвердженого і 

введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. 

№ 1262. 

  

Розроблено робочою групою ЦК  комп’ютерної інженерії у складі: 

1 Андрій ЮЗЬКІВ 

(голова робочої групи)   -    спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;   

2 Григорій КОСТИК       -    спеціаліст вищої категорії; 

3 Володимир ЛІСОВИЙ  -   спеціаліст вищої категорії; 

4 Ігор КАПАЦІЛА           -   спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; 

5 Галина МАРЦІЯШ       -  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. 

  



 4 

1.1 Профіль освітньо-професійної програми 

зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 
 

1 – Загальна інформація 

 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий 

коледж Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя»   

Відділення телекомунікацій та електронних систем 

Циклова комісія комп’ютерних систем і мереж 

 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр.  

Бакалавр з комп’ютерної інженерії 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Комп’ютерна інженерія 

 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний. 

- 240 кредитів ЄКТС, 3 роки і 10 міс.  на базі повної загальної 

середньої освіти..  

- 120 кредитів ЄКТС, 1 рік і 10 міс.  на базі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія України, Сертифікат УД №20013870 від 19 травня 

2021р. 

 

Цикл/рівень 
 

HPK – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти, фахової передвищої 

освіти 

 

Мова(и) 

викладання 

Українська  

Термін дії 

освітньої програми 

Термін дії до 1 липня 2025р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

офіційний сайт ВСП «ТФК ТНТУ»: http://www.tk.te.ua/index.php/2014-

04-27-10-54-13/nakazy-2 

1.2 – Мета освітньої програми 

 

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими та професійними 

компетентностями з інформаційних технологій, що дають змогу вирішувати типові і складні 

професійні завдання в галузі 

1.3 - Характеристика освітньої програми 

 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань – 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія  

Об'єкти професійної діяльності випускників:  

- програмно-технічні засоби (апаратні, програмовані, 

реконфігуровані, системне та прикладне програмне забезпечення) 

комп’ютерів та комп’ютерних систем універсального та 

спеціального призначення, в тому числі стаціонарних, мобільних, 



 5 

вбудованих, розподілених тощо, локальних, глобальних 

комп'ютерних мереж та мережі Інтернет, кіберфізичних систем, 

Інтернету речей, IT-інфраструктур, інтерфейси та протоколи 

взаємодії їх компонентів; 

 - інформаційні процеси, технології, методи, способи та системи 

автоматизованого та автоматичного проектування; налагодження, 

виробництва й експлуатації, проектна документація, стандарти, 

процедури та засоби підтримки керування життєвим циклом 

вказаних програмно-технічних засобів;  

- методи та способи опрацювання інформації, математичні моделі 

обчислювальних процесів, технології виконання обчислень, в тому 

числі високопродуктивних, паралельних, розподілених, мобільних, 

веббазованих та хмарних, зелених (енергоефективних), безпечних, 

автономних, адаптивних, інтелектуальних, розумних тощо, 

архітектура та організація функціонування відповідних 

програмнотехнічних засобів.  

 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних самостійно 

використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної 

інженерії.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, 

принципи, методи, програмно-технічні засоби та технології 

створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем 

та мереж, вбудованих і розподілених обчислень.  

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач 

вищої освіти для застосовування на практиці): методи 

автоматизованого проектування програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та їх компонентів, методи математичного та 

комп’ютерного моделювання, інформаційні технології, технології 

розробки спеціалізованого програмного забезпечення, технології 

мережних, мобільних та хмарних обчислень.  

Інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, 

які здобувач вчиться застосовувати і використовувати): 

комп’ютерна техніка, контрольно-вимірювальні прилади, 

програмно-технічні засоби автоматизації та системи автоматизації 

проектування 

 
Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області комп’ютерної 

інженерії. Акцент робиться на проектуванні та створенні 

високотехнологічних та ефективних комп’ютерних систем та мереж, 

їх компонентів універсального і спеціалізованого призначення  

Ключові слова: комп’ютерні  системи,  комп’ютерні  мережі, 

проектування,  програмування,  мобільні  системи,  хмарні  сервіси, 

мікропроцесорні системи. 

 

Особливості 

програми 

Регулярне оновлення освітньо-професійної програми, що дозволить 

врахувати тенденції прогресуючого розвитку ІТ та комп’ютерних 

систем.  

Тісна  співпраця  з  державними  та  приватними організаціями, ІТ -  

компаніями м. Тернополя з  метою  набуття практичних  навичок  в 

галузі. 
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1.4 – Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010: 

2131.2 Адміністратор бази даних  

2131.2 Адміністратор даних  

2131.2 Адміністратор доступу  

2131.2 Адміністратор системи  

2131.2 Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів  

2131.2 Розробники обчислювальних систем 

2132.2 Інженер-програміст  

2132.2 Програміст (база даних)  

2132.2 Програміст прикладний  

2139.2 Інженер із застосування комп'ютерів  

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 

3121.2 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 

3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 

Подальше 

навчання 

Можливість продовження освіти за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. 

1.5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентричне навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через лабораторну практику тощо. 

Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, 

самоконтроль. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, презентація 

наукової роботи, захист лабораторних, розрахункових робіт, курсових 

проектів, заліки, іспити, атестація. 

Система 

оцінювання 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за  

- 2-рівневою національною шкалою (зараховано/незараховано);  

- 100-бальною шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

1.6 –Перелік компетентностей випускника  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній галузі або 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної 

інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності  

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Z5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Z6. Навички міжособистісної взаємодії. 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Z8. Здатність працювати в команді. 

Z9. 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. 

Z10. 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. 
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Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

 

Р1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, 

а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

Р2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування 

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення. 

РЗ. Здатність створювати системне та прикладне програмне 

забезпечення комп’ютерних систем та мереж. 

Р4. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою 

реалізації встановленої політики інформаційної безпеки. 

Р5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації 

проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та 

мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо. 

Р6. Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати 

комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення.  

Р7. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, 

включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних 

обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції 

комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і 

розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. 

Р8. Готовність брати участь у роботах з впровадження комп’ютерних 

систем та мереж, введення їх до експлуатації на об’єктах різного 

призначення. 

Р9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати 

та експлуатувати наявні інформаційні технології та системи. 

Р10. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне 

оснащення, розміщення комп'ютерного устаткування, використання 

організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів 

захисту інформації.  

Р11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів. 

Р12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, комп’ютерних та кіберфізичних систем, 

мереж та їхніх компонентів шляхом використання аналітичних 

методів і методів моделювання; 

РІЗ. Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій. 

Р14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням 

усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи 

створення, налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та 

утилізацію. 

Р15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати, 

обгрунтовувати та захищати прийняті рішення. 

1.7 – Програмні результати навчання 

 

Знання N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання даних та 

моделювання в комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії. 

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, 

економічному, соціальному і екологічному контексті. 

N5. Мати знання основ економіки та управління проектами. 
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Уміння N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, 

що є найбільш придатними для досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних 

для спеціальності. 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

N9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, 

конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації 

програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для 

вирішення технічних задач спеціальності.  

N10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і 

розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, 

розраховувати, експлуатувати типове для спеціальності обладнання. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі 

команди. 

N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

комп’ютерних систем та їх компонентів. 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та 

виробничих інтересів.  

N15. Вміти виконувати експериментальні дослідження за професійною 

тематикою. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення. 

Комунікація N17. Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, 

італійською, французькою, іспанською). 

N18. Використовувати інформаційні технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

Автономія і 

відповідальність 

N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обгрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного мислення. 

N21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики. 

1.8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове 

забезпечення 

Всі  педагогічні та  науково-педагогічні  працівники,  що  

забезпечують освітньо-професійну  програму, мають кваліфікацію,  

відповідну до  профілю  і напряму  дисциплін,  що  викладаються,    

необхідний стаж  педагогічної   та  досвід  практичної  роботи.   

В процесі  організації  навчального  процесу  залучаються 

професіонали  з  досвідом  дослідницької,  управлінської, 

інноваційної, творчої та фахової роботи. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне  забезпечення  відповідає  ліцензійним вимогам  

щодо  надання  освітніх  послуг .  

Навчальні  приміщення  дозволяють  повністю  забезпечити освітній  

процес    протягом усього  циклу  підготовки  за освітньо-професійною  

програмою «Комп’ютерна  інженерія»,  оскільки  мають  достатню  

кількість комп’ютеризованих  та  спеціалізованих  робочих  місць  та  
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обладнанні необхідними сучасними технічними засобами та 

програмним забезпеченням. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт ВСП «ТФК ТНТКУ»; 

- електронна он-лайн бібліотека; 

- система дистанційного навчання на базі Moodle; 

- електронні навчально-методичні комплекси дисциплін,  

- 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; 

- тестові завдання для поточного та підсумкового контролю; 

- критерії оцінювання рівня підготовки. 

1.9 – Академічна мобільність 

 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про 

організацію освітнього процесу у ВСП «ТФК ТНТУ» 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

1.  Договір  про співпрацю між Технічним коледжем 

Тернопільського національного технічного університету ім. 

І.Пулюя та Шауляйською державною колегією (м. Шауляй, 

Флорида)  №SP-10(122) від 13.11.2017р. 

2. Меморандум про співпрацю між Технічним коледжем 

ТНТУ ім. І.Пулюя та Пряшівським університетом (м.Пряшів, 

Словаччина) від 14.02.2018р. 

3.  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 освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

2.1 Перелік компонент ОП 

 
Код н.д. Компоненти освітньо-професійної програми  

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кред

итів 

ECTS

   

Академі

чних 

годин 

Форма 

контролю 

 ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 Обов’язкові компоненти ОП 

ОЗ.01 Українська мова (за професійним спрямуванням)  3 90  З 

ОЗ.02 Історія України та української культури 3 90 П 

ОЗ.03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 180 П 

ОЗ.04 Філософія і соціологія 3 90 П 

ОЗ.05 Вища математика 12 360 І 

ОЗ.06 Фізика 9 270 І 

ОЗ.07 Теорія електричних і магнітних кіл  4 120 П 

ОЗ.08 Теорія ймовірності та математична статистика 4 120 П 

ОЗ.09 Алгоритми і методи обчислень 4 120 П 

ОЗ.10 Дискретна математика 5 150 З 

ОЗ.11 Екологія 2 60 П 

Всього  55 1650   

 Вибіркові компоненти ОП 

ВЗ.01 Етика корпоративного спілкування / Психологія    3 90 З 

ВЗ.02 Інтелектуальна власність в IT-індустрії / 

Патентознавство 
3 90 З 

ВЗ.03 Менеджмент IT-проектів / Економіка управління 

проектами 

4 120 З 

ВЗ.04 Основи вимірювальної техніки та інформаційно-

вимірювальні системи/ Електрорадіовимірювання 

4 120 З 

Всього  14 420   

Всього за  циклом  69 2070  

 ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 Обов’язкові компоненти ОП 

ОП.1 Програмування 9 270 І 

ОП.2 Комп'ютерна логіка 8 240 І 

ОП.3 Архітектура комп'ютерів 6 180 П 

ОП.4 Комп'ютерна схемотехніка та електроніка 8 240 П 

ОП.5 Системне програмування 8 240 І 

ОП.6 Системне програмне забезпечення 5 150 П 

ОП.7 Технології проектування комп'ютерних систем 8 240 З,І 

ОП.8 Комп'ютерні системи 4 120 І 

ОП.9 Комп'ютерні мережі 10 300 З,І 

ОП.10 Паралельні та розподілені обчислення 5 150 З 

ОП.11 Комп'ютерна графіка 3 90 П 

ОП.12 Захист інформації в інформаційно-комунікаційних 

мережах 4 120 

І 

ОП.13 Інженерія програмного забезпечення 5 150 З,І 

ОП.14 Мікропроцесорні системи 5 150 П 

ОП.15 Основи інтернету речей 6 180 З 

ОП.16 Навчальна практика 7 210 З 

ОП.17 Виробнича (переддипломна) практика 7 210 З 

ОП.18 Технологічна практика 6 180 З 
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А Виконання і захист бакалаврської роботи 9 270 захист 

Всього  123 3690   

Вибіркові компоненти ОП 

ВП.01 Web-програмування / Web-технології 4 120 І 

ВП.02 Безпека життєдіяльності та ОП / Охорона праці в IT-

індустрії 3 90 

П 

ВП.03 Організація баз даних / Інтернет 4 120 П 

ВП.04 Основи побудови систем штучного інтелекту / 

Інструментальні засоби візуального програмування 

6 180 І 

ВП.05 Програмування мовою С++ / Програмування мовою 

Java 5 150 

І 

ВП.06 Хмарні технології / Інтернет - технології 4 120 З 

ВП.07 Технічне обслуговування ЕОМ / Експлуатація 

компютерних систем та мереж 

4 120 П 

ВП.08 Об'єктно-орієнтоване програмування / Периферійні 

пристрої 

3 90 П 

ВП.09 Цифрове опрацювання сигналів / Методи обробки 

зображень 5 150 

З 

ВП.10 Надійність, контроль, діагностика та експлуатація 

ЕОМ / Адміністрування комп'ютерних систем та 

мереж 

5 150 І 

ВП.11 Мобільні комп'ютерні системи / Кросплатформенне 

програмування 

5 150 І 

Всього  48 1440   

Всього за  циклом 171 5130  

Загальний обсяг вибіркових компонент 62    1860 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 7200  

 

 

2.2  Структурно-логічна схема ОПП 

Серед компонент освітньо-професійної програми можна виділити два 

цикли: загальної та професійної підготовки. Під час розробки начальних планів 

необхідно дотримуватися логічної послідовності вивчення компонент освітньої 

програми в межах визначених блоків.  



 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація випускників здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи  

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота повинна містити результати виконання 

аналітичних та теоретичних, системо-технічних або 

експериментальних досліджень одного з актуальних завдань 

спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» в рамках об’єктів 

професійної діяльності бакалаврів, а також результати проектування, 

моделювання, імплементації та тестування заданих у завданні до 

виконання роботи комп’ютерних засобів та демонструвати досягнення 

результатів навчання, визначених цим стандартом і освітньою 

програмою, здатність автора логічно, на підставі сучасних наукових 

методів викладати свої погляди за темою роботи, обґрунтовувати 

вибір технічного і програмного забезпечення, робити обгрунтовані 

висновки і формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

отриманих результатів. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 

Кваліфікаційні роботи мають бути оприлюднені на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу (факультеті, інституті, 

кафедрі), або у репозитарії закладу вищої освіти. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  
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5. Матриця відповідності результатів навчання компонентам освітньої програми 
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