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2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://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.). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

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 ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 

03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

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://opu.ua/document/3335. 

2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в 

дію наказом ректора від 06.03.2020, № 24. https://opu.ua/document/3354. 

2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора 

від 31.10.2019, № 54. https://opu.ua/document/2545. 

2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). Введено 

в дію наказом ректора від 03.10.2019, № 37. https://opu.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#Text. 

2.16. Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 12 – 

Інформаційні технології, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення. Затверджено 

і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2020 № 1424. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-

ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon2.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://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/document/3335
https://opu.ua/document/3354
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04#Text
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3. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА 

 

1 – Загальна інформація 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр 

Назва галузі 

знань 

12 Інформаційні технології 

Назва 

спеціальності 

121 Інженерія програмного забезпечення 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України,  

сертифікат  акредитації  спеціальності  серія  НД № 1695119, дійсний 

до 01 липня 2023 р. 

Документ про 

вищу освіту, що 

видається 

випускникам 

Диплом магістра 

Додаток до диплома магістра європейського зразка 

Передумови Наявність ступеня бакалавра або магістра 

Обсяг   кредитів 

ЄКТС, 

необхідний для    

здобуття освіти 

90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки – 1 рік 4 місяці 

  

Термін дії 

освітньої 

програми 

2021-2022 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень 

Обмеження щодо 

форм здобуття 

вищої освіти 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація 

освітня 

Магістр з інженерії програмного забезпечення  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр 

Спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення 

Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення 

Мова 

викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://opu.ua/education/programs/mag-121-0 

 

2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі інженерії 

програмного забезпечення, здатних ставити та вирішувати складні 

завдання щодо розробки, забезпечення якості та супроводження 

програмних засобів 

 

 







 

 

9 

 
 

РН05 Розробляти, аналізувати, обґрунтовувати та систематизувати 

вимоги до програмного забезпечення. 

РН06 Розробляти і оцінювати стратегії проєктування програмних 

засобів; обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати варіанти проектних 

рішень з точки зору якості кінцевого програмного продукту, ресурсних 

обмежень та інших факторів. 

РН07 Аналізувати, оцінювати і застосовувати на системному рівні 

сучасні програмні та апаратні платформи для розв’язання складних 

задач інженерії програмного забезпечення. 

РН08 Розробляти і модифікувати архітектуру програмного 

забезпечення для реалізації вимог замовника. 

РН09 Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування для 

розроблення програмного забезпечення; застосовувати на практиці 

сучасні засоби розроблення програмного забезпечення. 

РН10 Модифікувати існуючі та розробляти нові алгоритмічні рішення 

детального проєктування програмного забезпечення. 

РН11 Забезпечувати якість на всіх стадіях життєвого циклу 

програмного забезпечення, у тому числі з використанням релевантних 

моделей та методів оцінювання, а також засобів автоматизованого 

тестування і верифікації програмного забезпечення. 

РН12 Приймати ефективні організаційно-управлінські рішення в 

умовах невизначеності та зміни вимог, порівнювати альтернативи, 

оцінювати ризики. 

РН13 Конфігурувати програмне забезпечення, керувати його змінами 

та розробленням програмної документації на всіх етапах життєвого 

циклу. 

РН14 Прогнозувати розвиток програмних систем та інформаційних 

технологій. 

РН15 Здійснювати реінжиніринг програмного забезпечення відповідно 

до вимог замовника. 

РН16 Планувати, організовувати та здійснювати тестування, 

верифікацію та валідацію програмного забезпечення. 

РН17 Збирати, аналізувати, оцінювати необхідну для розв’язання 

наукових і прикладних задач інформацію, використовуючи науково-

технічну літературу, бази даних та інші джерела. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення  

Понад 60 % 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://opu.ua/about/reports#11 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення  

Використання віртуального навчального середовища Одеської 

політехніки та авторських розробок професорсько-викладацького 

складу.  

https://library.opu.ua 

https://el.opu.ua 

https://opu.ua/
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
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9 – 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» (введено в дію 

наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37) https://opu.ua/document/2501  

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Одеською політехнікою та 

технічними університетами України  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Erasmus+, на основі спільних договорів між 

Одеською політехнікою та університетами-партнерами  

10 – Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах з обов’язковим вивченням дисципліни 

«Українська мова як іноземна»  

 

  




















