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1  ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту»: освітньо-

професійна програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 
завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою 
програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та 
професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).  

Освітня програма містить: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; вимоги до рівня 
освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання результатів 

навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів;  
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю (спеціалізації 

за наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у 
редакції від 25.06.2019) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та докторів 
філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік 
та обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої програми. 

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Одеській політехніці;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку бакалаврів зі спеціальності 121-

Інженерія програмного забезпечення; 
- екзаменаційна комісія;  
- приймальна комісія.  

Освітня програма поширюється на випускову кафедру системного програмного забезпечення 
для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)  рівня вищої освіти за  освітньо-
професійною програмою «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 – Інженерія 
програмного забезпечення: Навчально-наукового інституту комп’ютерних систем, Українсько-
німецького Навчально-наукового інституту (УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту 
(УІІ)*, Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

  
2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  
2.1 Закон України «Про вищу освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19    
2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011, № 
1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF  
2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 № 266 "Перелік галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" (редакція від 11.02.2017 р.). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15  
2.5 Постанова КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» від 12 серпня 2015 року.  
2.6 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", затверджений наказом 
Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.). 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301  
2.7 Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка». 
Введено в дію наказом ректора від 01 вересня 2021 р. № 82/1. https://op.edu.ua/document/9419  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://op.edu.ua/document/9419
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2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. №600 (у редакції наказу Міністерства 
освіти і науки України від 01.10.2019 р.№1254) «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf   
2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences and 
Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  
2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of expected/desired learning outcomes in engineering. OECD 
Education Working Papers, №. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en  
2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 06.03.2020, № 23.  
https://op.edu.ua/document/11604  
2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в дію 
наказом ректора від 06.03.2020, № 24. https://op.edu.ua/document/3354  
2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська 
Політехніка». Введено в дію наказом ректора від 31.08.2021, № 74/1 https://op.edu.ua/document/8818  
2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). Введено в дію 
наказом ректора від 03.10.2019, № 37. https://op.edu.ua/document/2501  
2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 «Професії 
працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників» від 29.12.2004 № 336 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04  
2.16. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 12 – Інформаційні 
технології, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення. Затверджено і введено в дію 
наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 № 1166. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/121-
inzhener.programn.zabezp.bakalavr-1.pdf  
 
 
3  ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

 Загальна інформація 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь, що 
присвоюється 

Бакалавр 

Назва галузі знань 12 Інформаційні технології 

Назва спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 

Наявність 
акредитації 

МОН Сертифікат про акредитацію спеціальності, НД 1697223, дійсний до 
01.07.2023. 

Документ про вищу 
освіту, що 
видається  

Диплом бакалавра 
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний 
для здобуття освіти 

Обсяг освітньої програми на основі повної загальної середньої освіти 
становить 240 кредитів ЄКТС.  
Нормативний строк підготовки за очною (денною) формою здобуття вищої 
освіти – 3 роки 10 місяців; за заочною формою здобуття вищої освіти – 4 роки 
8 місяців. 
Обсяг освітньої програми на основі ступеня молодшого бакалавра 
(молодшого спеціаліста) за спеціальністю 121 "Інженерія програмного 
забезпечення" – 180 кредитів ЄКТС (нормативний строк підготовки 2 роки 10 
місяців). 

Термін дії освітньої 
програми 

2021 – 2026 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень 

http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://op.edu.ua/document/11604
https://op.edu.ua/document/3354
https://op.edu.ua/document/8818
https://op.edu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/121-inzhener.programn.zabezp.bakalavr-1.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/121-inzhener.programn.zabezp.bakalavr-1.pdf
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Обмеження щодо 
форм здобуття 
вищої освіти 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація 
освітня 

Бакалавр з інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією «Інженерія 
програмного забезпечення» 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Спеціальність – 121, Інженерія програмного забезпечення 
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення 

Мова викладання Українська 

Інтернет-адреса 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://op.edu.ua/education/programs/bac-121-0  

А Мета освітньої програми 

 Формування конкурентоздатних фахівців, спроможних ефективно вирішувати 
типові та складні професійні завдання в галузі інженерії програмного 
забезпечення.  

В Характеристика програми 

Предметна область Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які 
підготують їх до виконання інженерних завдань з розробки та тестування 
програмного забезпечення 
Об’єкти діяльності: процеси, інструментальні засоби та ресурси створення і 
супроводження програмного забезпечення. 
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, 
що пов’язані з аналізом предметних областей (доменів), формулюванням 
вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного 
забезпечення. 
Теоретичний зміст предметної області: базові математичні, фізичні, 
економічні положення щодо створення і супроводження програмного 
забезпечення; теоретичні основи доменного  аналізу, моделювання, 
проектування, конструювання, супроводження програмного забезпечення. 
Методи, засоби та технології: 
Методи та технології розробки програмного забезпечення, збирання, 
обробка та інтерпретація результатів досліджень з інженерії програмного 
забезпечення 
Інструменти та обладнання: інформаційні технології та інструментальні 
засоби проектування архітектури програмних систем, документування та 
управління вимогами, компілятори, інструменти налагодження коду, засоби 
для аналізу програмного коду, підтримки процесу тестування, верифікації та 
валідації програмного забезпечення, менеджменту проектів, групової 
динаміки і комунікації. 

Фокус освітньої 
програми та 
спеціалізації 
 

Здобуття вищої освіти в галузі інформаційні технології, спеціальності 
«Інженерія програмного забезпечення». 
Акцент на здатності визначати вимоги, розробляти структуру програмних 
систем, проектувати інтерфейси, виконувати розробку та тестування 
прикладного програмного забезпечення з метою задоволення вимог 
споживачів.  

Орієнтація 
програми 

Освітньо-професійна  

Особливості та 
відмінності 

Здобувачі вищої освіти мають можливість приймати участі в програмах 
міжнародної мобільності, яка реалізується англійською, німецькою, 
польською, іспанською мовами відповідно тривалістю 1 – 2 семестри. 
Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність» від 12.08.2015 р.). 

https://op.edu.ua/education/programs/bac-121-0
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програмного забезпечення та структур даних і знань. 
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. 
ПР16. Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і 
випуску всіх видів програмної документації. 
ПР17. Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 
забезпечення. 
ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні 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. 
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. 
ПР22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами. 
ПР23. Вміти документувати та презентувати результати розробки 
програмного забезпечення. 
ПР24. Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних 
систем. 
ПР25. Здатність планувати, здійснювати та розвивати комунікації в команді та 
з зацікавленими сторонами.  
ПР26. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію через точність 
аргументації.  
ПР27. Здатність спілкуватися з колегами, клієнтами, партнерами щодо 
конкретних питань моделювання, проектування та програмування 
комп’ютерних систем 
ПР28. Здатність використовувати знання з у системах штучного інтелекту (СШІ), 
принципів побудови СШІ, зокрема, експертних систем. 
ПР29. Здатність використовувати знання з технологій побудови 
інтелектуальних систем, представлення їх в загальній структурі ІТ. 
ПР30. Здатність використовувати системи штучного інтелекту для розв’язання 
прикладних задач у різних предметних галузях. 
ПР31. Здатність проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи. 
ПР32. Здатність до ефективної роботи в команді 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення  

Понад 75% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до 
дисциплін, які викладають 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема 
https://op.edu.ua/about/reports#11   

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення  

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 
розробок професорсько-викладацького складу.  
https://op.edu.ua/library    
https://el.opu.ua   

https://op.edu.ua/about/reports#11
https://op.edu.ua/library
https://el.opu.ua/
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Н Академічна мобільність 

Нормативно-
правові акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом 
ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501  

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами 
України.  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами-партнерами  

І Навчання іноземних здобувачів  

Умови На загальних умовах з обов’язковим вивченням дисципліни «Українська мова 
як іноземна»  

 

https://op.edu.ua/document/2501









































