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І - Преамбула  

Освітньо-наукова програма з спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» розроблена групою 

забезпечення кафедри комп’ютерних систем Навчально-наукового інституту штучного інтелекту і 

робототехніки тимчасово до введення в дію стандарту вищої освіти з спеціальності 

 

 

Кафедрою комп’ютерних систем 
(назва  структурного  підрозділу  вищого  навчального  закладу) 

 

 

 

В розробці освітньо-наукової програми брав участь здобувач вищої освіти за третім (освітньо-

науковим) рівнем з спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» - Афанасьєв Іван Сергійович  (2021 р. 

вступу). 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

Назва організації, 

підприємства тощо 

Посада, наукова ступінь та 

вчене звання, 
ПІБ Підпис Дата 

ООО «Телетек» Провідний інженер-

програміст, к.т.н. 

Яковлев  Сергій 

Дмитрович 

  

ООО «Кенософтвер» Project manager,  PhD. Ухіна Ганна 

Володимирівна 
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1 ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу освіту": 

освітньо-наукова 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 повинна містити: 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 02.07.2020 р.) 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 ОНПУ;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку докторів філософії з спеціальності 

123 Комп`ютерна інженерія;  
- Екзаменаційна комісія спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія;  
- Приймальна комісія ОНПУ.   
Освітня програма поширюється на випускову кафедру комп’ютерних систем для підготовки 

здобувачів з спеціальності 123 Комп`ютерна інженерія: Навчально-наукового інституту штучного 
інтелекту і робототехніки (ІШІР), Українсько-німецького Навчально-наукового інституту (УНІ)*, 
Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського навчально-
наукового інституту (УПІ)*. 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-наукової програми за третім (освітньо-науковим) рівнем з 
спеціальності 123 «Комп`ютерна інженерія» має бажання скористатися можливістю академічної мобільності в 
рамках договорів з університетами партнерами (з супроводом структурних підрозділів – Українсько-
німецького навчально-наукового інституту (УНІ), Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ), 
Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)), то для забезпечення можливості навчання в 
університетах партнерах, аспірант має володіти мовними компетентностями відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

 
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 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07.2020 р.). http://zakon.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 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)» (редакція від 19.04.2019 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-

2016-%D0%BF#n2  

2.7 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 

2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 03 

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

2.9 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. 

2.10 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences and 

Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  

2.11 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in engineering. 

OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 

2.12 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 березня 2020 

р. № 23. https://opu.ua/document/3355 

2.13 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в дію 

наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https://opu.ua/document/3354 

2.14 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 

Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора від 31 жовтня 

2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 

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

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

2.16 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 N 336 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show 

 

 

3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  
Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Ступінь, що 
присуджується 

Доктор філософії 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n2
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/3355
https://opu.ua/document/33
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
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Назва галузі знань 12 Інформаційні технології 

Назва спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

Назва спеціалізації - 

Наявність акредитації - 

Документ про вищу 
освіту, що видається 
випускникам 
 

Диплом доктора філософії; 
Додаток до диплома доктора філософії європейського зразка. 

Передумови Наявність ступеня магістра (спеціаліста).  

Обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для 
здобуття освіти 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми на основі ступеня магістра 
(спеціаліста) становить 45 кредитів ЄКТС. Нормативний строк підготовки: за денною 
та заочною формами навчання – 4 роки. 

Термін дії освітньої 
програми 

2022 – 2026 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA –третій цикл, QF-LLL – восьмий рівень, НРК – восьмий рівень 

Обмеження щодо 
форм навчання 

Обмеження відсутні 
 

Кваліфікація освітня Доктор філософії з комп’ютерної інженерії 

Кваліфікація, що 
присвоюється 
випускникам 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 
Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія 
Освітня програма – Комп’ютерна інженерія 

Мова (и) 
викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-123-0  

А Мета освітньої програми 

 Ця програма призначена для підготовки фахівців здатних розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 
комп’ютерної та системної ІТ-інженерії, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики, щоб 
відповідати сучасним викликам з використанням усіх можливостей для отримання 
очікуваних результатів. 

В Характеристика програми 

Опис предметної 
області 
 

Об'єктами професійної діяльності доктора філософії є:  
- аналогові та цифрові комп’ютери (електронні, квантові, біомолекулярні, оптичні 
тощо) та комп’ютерні системи універсального та спеціального призначення, в тому 
числі стаціонарні, мобільні, вбудовані, розподілені тощо, локальні, глобальні 
комп'ютерні мережі та мережа Інтернет, кіберфізичні системи, Інтернет речей, 
системи та засоби для оброблення великих даних і штучного інтелекту, IT-
інфраструктури, їх програмно-технічні засоби (апаратні, програмні, програмовані, 
реконфігуровані, системне та прикладне програмне забезпечення), інтерфейси та 
протоколи взаємодії їх компонентів, методи та технології людино-машинної 
взаємодії та кооперації, доданої та віртуальної реальності; 
- інформаційні процеси, технології, методи, способи, інструментальні засоби та 
системи для дослідження, автоматизованого та автоматичного проектування; 
налагодження, виробництва й експлуатації комп’ютерів та комп’ютерних систем і 
мереж, кіберфізичних систем, Інтернету речей, IT-інфраструктур, розроблення, 
верифікації та розгортання програмного забезпечення та систем у хмарних та інших 
середовищах, а також процедури та засоби підтримки та керування життєвим 
циклом, забезпечення якості, надійності та безпеки; 

https://op.edu.ua/education/programs/phd-123-0
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- методи та способи подання, отримання, зберігання, передавання, опрацювання та 
захисту інформації, математичні моделі обчислювальних процесів, технології 
виконання обчислень, в тому числі високопродуктивних, паралельних, 
розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених (енергоефективних), 
безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних, а також квантових, 
біомолекулярних, оптичних та оброблення великих даних тощо, архітектура та 
організація функціонування відповідних програмно-технічних засобів. 
 
Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в 
галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерної 
та системної ІТ-інженерії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної практики.  
 
Теоретичний зміст предметної області охоплює фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження, розробку і впровадження теорій і технологій в галузі комп’ютерної 
інженерії, можливості їх використання для практичних потреб. 
 
Методи, методики та технології: об'єктивні методи феноменологізації, 
систематизації, коригування відомих та отримання нових знань в комп’ютерної 
інженерії. Зокрема, здобувач має володіти методами і засобами дослідження та 
удосконалення процесів в комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах, 
Інтернету речей, системах для оброблення великих даних і штучного інтелекту, ІТ-
інфраструктурах, методами та засобами дослідження та оптимізації процесів 
автоматизованого і автоматичного проектування та виробництва програмно-
технічних засобів комп’ютерних і кіберфізичних систем та мереж, методами 
математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційними технологіями, 
професійними прикладними програмами, сучасними мовами програмування, 
технологіями та концепціями програмування. 
 
Інструменти та обладнання: здобувач повинен вміти розробляти та застосовувати 
програмно-апаратне та програмне забезпечення, інструментальні засоби і 
комп’ютерну техніку, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні засоби 
автоматизації та системи автоматизації проектування, виробництва, експлуатації, 
контролю, моніторингу, мережні, мобільні, хмарні,  технології тощо. 

Фокус освітньої 
програми 

Програма за спеціалізацією «Комп’ютерна інженерія» спрямована на розвиток 
концептуальних та методологічних знань в галузі комп’ютерної інженерії чи на межі 
галузей знань, спеціалізованих умінь, необхідних для розв’язання значущих 
проблем у галузі комп’ютерної інженерії. 

Орієнтація програми Освітньо-наукова 

Особливості та 
відмінності 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати 
участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 
семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає 
необхідного рівня мовної компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у 
тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих 
навчальних закладах, всіх форм власності (науковий співробітник (обчислювальні 
системи), розробник обчислювальних систем, інженер з комп'ютерних систем, 
аналітик комп'ютерних систем, конструктор комп'ютерних систем, науковий 
співробітник (програмування), науковий співробітник (галузь обчислень)). 
Самостійне працевлаштування. 

Академічні права 
випускників 

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти або участь у 
постдокторських програмах. 

D  Стиль та методика навчання 
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Підходи до 
викладання та  
навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, практичні, лабораторні, семінарські 
заняття.  
Проведення досліджень та експериментів. Участь у міждисциплінарних проектах та 
тренінгах, науково-дослідних роботах. Консультації із науково-педагогічними 
співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, 
підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-
наукової програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, 
дисертаційної роботи.  

Система оцінювання Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, 
розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерної інженерії та 
комп’ютерних технологій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні 
компетентності 

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті 
ЗK04. Здатність дотримуватися етики досліджень, а також правил академічної 
доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
ЗK05. Здатність формування системного наукового світогляду та загального 
культурного кругозору. 
ЗK06. Здатність набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, усної чи 
письмової презентації власного наукового дослідження українською та англійською 
мовами, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 
пошуку та критичного аналізу інформації, управління науковими проектами та/або 
складання пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 
інтелектуальної власності. 
ЗK07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗK08. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді.  
ЗК09. Здатність творчо і креативно мислити. 

Спеціальні 
компетентності 
 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, 
які створюють нові знання у комп’ютерній інженерії та дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 
виданнях з комп’ютерної інженерії та суміжних галузей. 
СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 
досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, 
глибоке розуміння англомовних наукових текстів в галузі комп’ютерної інженерії та 
комп’ютерних технологій. 
СК03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті. 
СК04. Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне 
моделювання, виконувати натурні та математичні експерименти при проведенні 
наукових досліджень. 
СК05. Здатність інтегрувати знання з різних дисциплін, застосовувати системний 
підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та 
проведенні досліджень. 
СК06. Здатність аргументувати вибір методу розв’язання наукової задачі, критично 
оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення. 
СК07. Здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін 
для опрацювання, аналізу й синтезу результатів досліджень. 
СК08. Здатність використовувати інформаційні технології для підвищення 
ефективності комп’ютерних та кіберфізичних систем високої складності. 
СК09. Здатність аналізувати параметри і характеристики складних комп’ютерних 
систем та їх компонентів, створювати та вдосконалювати їх моделі, виконувати 
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моделювання. 
СК10. Здатність приймати участь у роботах з пошуку оптимальних рішень при 
створенні, впровадженні та обслуговуванні комп’ютерних систем, мереж та 
компонентів, проведенні робіт з оцінювання відповідності, з урахуванням термінів 
виконання і конкурентоспроможності. 

 
F Програмні результати навчання 

 ПРН1. (З) Мати передові концептуальні та методологічні знання об'єктів професійної 
діяльності комп’ютерної інженерії і на межі предметних галузей, а також 
дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень 
на рівні останніх світових досягнень з комп’ютерної інженерії, ІТ-інфраструктур та 
інформаційних технологій, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.  
ПРН2. (З) Знати сучасні методи проведення досліджень в галузі комп’ютерної 
інженерії та інформаційних технологій, а саме: способи подання, отримання, 
зберігання, передавання, опрацювання та захисту інформації, математичні моделі 
обчислювальних процесів, технології виконання обчислень (високопродуктивних, 
паралельних, розподілених, мобільних, веб-базованих та хмарних, зелених або 
енергоефективних, безпечних, автономних, адаптивних, інтелектуальних), а також 
квантових, біомолекулярних, оптичних та оброблення великих даних тощо, а також 
технології людино-машинної взаємодії та кооперації, доданої та віртуальної 
реальності. 
ПРН3. (З) Знати закономірності впливу прийнятих технічних рішень на 
функціонування соціальних, економічних та екологічних систем.  
ПРН4. (З) Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі 
функціонування програмних, програмованих і програмно-технічних комп’ютерних 
засобів, систем та мереж, Інтернету речей, систем для оброблення великих даних. 
ПРН5. (З) Знати методологію, методи та методики проведення експериментів, збору 
даних та моделювання в комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах, а 
також інших об'єктів професійної діяльності комп’ютерної інженерії. 
ПРН6. (У) Вміти ефективно здійснювати пошук та критичний аналіз інформації з 
різних джерел. 
ПРН7. (У) Вміти розв’язувати задачі синтезу та аналізу об’єктів дослідження 
комп’ютерної інженерії та їх окремих складових серед яких: аналогові та цифрові 
комп’ютери (електронні, квантові, біомолекулярні, оптичні тощо) та комп’ютерні 
системи універсального або спеціального призначення (стаціонарні, мобільні, 
вбудовані, розподілені тощо); локальні, глобальні комп'ютерні мережі; кіберфізичні 
системи, Інтернет речей, системи для оброблення великих даних та штучного 
інтелекту, IT-інфраструктури; їх програмно-технічні засоби (апаратні, програмні, 
програмовані, реконфігуровані, системне та прикладне програмне забезпечення), 
інтерфейси та протоколи взаємодії їх компонентів. 
ПРН8. (У) Вміти розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 
комп’ютерні моделі,  інформаційні процеси, технології, методи, способи, 
інструментальні засоби та системи для автоматизованого та автоматичного 
проектування; налагодження, виробництва й експлуатації комп’ютерів та 
комп’ютерних систем і мереж, кіберфізичних систем, Інтернету речей та IT-
інфраструктур, розроблення, верифікації та розгортання програмного забезпечення 
та систем у хмарних та інших середовищах, забезпечення якості, надійності та 
безпеки а також ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або 
створення інноваційних продуктів у комп’ютерній інженерії та дотичних 
міждисциплінарних напрямах. 
ПРН9. (У) Вміти застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з різних 
дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та 
прикладних задач в предметній області наукових досліджень. 
ПРН10. (У) Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 
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принципово нових ідей 
ПРН11. (У) Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 
ПРН12. (У) Вміти ефективно поєднувати теорію і практику, задля вирішення науково-
прикладних завдань в галузі  комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій з 
урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 
інтересів. 
ПРН13. (У) Вміти самостійно проводити експериментальні дослідження в 
предметній області згідно обраної наукової тематики. 
ПРН14. (У) Вміти обґрунтовувати вибір методів розв’язання науково-прикладних 
задач та критично оцінювати отримані результати, аргументовано захищаючи 
прийняті рішення. 
ПРН15. (К) Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями або непрофесіоналами 
результати досліджень, наукові та прикладні проблеми комп’ютерної інженерії 
державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 
досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 
ПРН16. (К) Вміти доступно представляти та обговорювати отримані результати 
наукових досліджень, забезпечуючи ефективний трансфер набутих знань. 
ПРН17. (АВ) Здатність адаптуватися до нових умов, самостійно приймати рішення та 
ініціювати оригінальні дослідницько-інноваційні проекти. 
ПРН18. (АВ)  Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя 
з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 
креативного мислення. 
ПРН19. (АВ) Здатність відповідально ставитися до виконуваної роботи та досягати 
поставленої мети з дотриманням вимог професійної та загальнолюдської етики. 
ПРН20. (У) Вміти створювати нові методи експериментальної та розрахункової 
оцінки характеристик і параметрів комп’ютерних систем, мереж та компонентів. 
ПРН21. (У) Вміти проводити аналіз і моделювання, розробляти та вдосконалювати 
моделі комп’ютерних систем, мереж та компонентів. 
ПРН22. (У) Вміти використовувати інформаційні технології для підвищення 
ефективності складних комп’ютерних та кіберфізичних систем. 
 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 

циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до 

дисциплін, які викладають 

 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

https://opu.ua/about/reports#11 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

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

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://opu.ua/document/2501 

https://opu.ua/about/reports#11
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами партнерами. 

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова як 
іноземна» 
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4 ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
4.1 Розподіл змісту освітньо-наукової програми за групами освітніх компонентів та циклами 
підготовки 

№ 
п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  
(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти ОП 
(обов’язкова 
частина за НП) 

Вибіркові 
компоненти ОП 
(вибіркова частина 
за НП) 

Всього за весь 
термін навчання   

1 Навчальні дисципліни загально-
наукової підготовки 

21/47 Немає 21/47 

2 Навчальні дисципліни 
професійної підготовки 

12/26,7 12/26,7 24/53 

3 Курсові проекти Немає Немає Немає 

4 Практично-професійна 
підготовка 

/ Немає / 

5 Атестація / Немає / 

6 Всього за весь термін навчання: 
-доктор філософії за ОНП 

 
33/73 

 
12/27 

 
45/100 

 
4.2 Перелік компонентів освітньо- наукової програми та їх логічна послідовність 
4.2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр ОК Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1 Обов’язкові компоненти ОПП/ОНП 

1.1 Навчальні дисципліни загально-наукової підготовки 

1.1.1 ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 7 Е 

1.1.2 ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 4 Е 

1.1.3 ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 4 Е 

1.1.4 УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 6 Е 

1.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

1.2.1 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 6 Е 

1.2.2 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 6 Е 

1.3 Практично-професійна підготовка 

1.3.1 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ 

 З 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 33 

2 Вибіркові компоненти  ОПП/ОНП* 

 Каталог вибіркових дисциплін (доктор філософії) 12  

 ОК за іншими рівнями та ОП 12  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 45 
Примітки: 

* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір навчальних 
дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що 
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 
освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи 
підрозділу. 

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w148
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4.3 Структурно-логічна схема ОП за третім (освітньо-науковим) рівнем 
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньої програми.  

1 семестр (22 кредити)  2 семестр (20 кредитів)  3 семестр (3 кредити) 

ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ 

2 

 ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ 

2 

 ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ 

3 

     

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ 

4 

 УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
3 

 ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

     
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
4 

 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМП'ЮТЕРНИХ 
СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 

3 

  

     
УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 
3 

    

     
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 
6 

 Каталог вибіркових дисциплін (доктор 
філософії) 

12 

  

     
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ 
3 
 

    

     
     

     
     

     
  ОК за іншими  

рівнями та ОП 

12 

  

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

         

ОК загально-наукової 

підготовки 
 ОК професійної 

підготовки 

 ОК практично-

професійної 

підготовки 

 Каталог вибіркових 
дисциплін (доктор 

філософії) 

 ОК за іншими 

рівнями та ОП  
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5.  МАТРИЦІ СПІВВІДНОШЕННЯ 

5.1 Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів 

Шифри 
освітніх 

компонен
т  

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 
Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

Дисципліни загально-наукової підготовки 
1.1.1 +   +   +     +         

1.1.2 +    + + +  + +   +        

1.1.3 + +    + +   + +    +  +    

1.1.4 + + +  + + + + + + +    + + +    

Дисципліни професійної підготовки 
1.2.1 +  +   + +    +   + + + + + + + 

1.2.2 +  +   + +    +   + + + + + + + 

Практично-професійна підготовка 
1.3.1 +      + + +   + +  +      
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5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей 

 
Програмні 
результати 
навчання 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

ПРН 1 + + +  + +   + + + + + +  + + + + 
ПРН 2  +     +   + + + + + + + + + + 
ПРН 3 +    + + + +    +  +     + 
ПРН 4 + +       + + + +   + +  + + 
ПРН 5 +    + + + +  + + + +   +   + 
ПРН 6  + + +  +     + + + +      
ПРН 7 + +        +        +  
ПРН 8  +     +     + + + +   + + 
ПРН 9 +    +     +  + + + + + + + + 
ПРН 10 +  + + + +   + + + + + +   + + + 
ПРН 11   + +  +  +     + +  +    
ПРН 12       +  +    + + + + +   
ПРН 13           +  + + +   +  
ПРН 14       +    +  + + +  + + + 
ПРН 15 + + + + + + + + +  +    + +    
ПРН 16 + + + + + + + + +  + + + + + +    
ПРН 17 + + + + +  + + + +     + +   + 
ПРН 18  +   +  +  +      + +    
ПРН 19   + + + + + +  + + + + + + +    
ПРН 20  +   +    + +     + + + + + 
ПРН 21 +         +   +   +  +  
ПРН 22  +    +    +    + +  +  + 
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 

 
Програмні 
результати 
навчання 

Шифри освітніх компонент  

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 
1.2.1 1.2.2 

1.3.1 

ПРН 1   + +  +  
ПРН 2    + +   
ПРН 3  + + +    
ПРН 4     + +  
ПРН 5   + +   + 
ПРН 6  +  +   + 
ПРН 7     + +  
ПРН 8     + +  
ПРН 9   + + + +  
ПРН 10  + + + +  + 
ПРН 11  +     + 
ПРН 12    +   + 
ПРН 13    + + +  
ПРН 14    + + +  
ПРН 15 + + +    + 
ПРН 16 + + +    + 
ПРН 17  + + +    
ПРН 18  + + +   + 
ПРН 19  + + +   + 
ПРН 20     + +  
ПРН 21     + +  
ПРН 22     + +  
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6 Вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувача  
 

6.1 Здобувач повинен підготувати дисертацію, опублікувати основні наукові результати 
у наукових публікаціях, набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні 
компетентності в результаті засвоєння наукової складової освітньо-наукової програми 
доктора філософії. 
6.2 Дисертація виконується здобувачем особисто, повинна містити наукові положення, 
нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні результати проведених 
здобувачем досліджень, що мають істотне значення для галузі знань та 
підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких досліджень, а також 
свідчити про особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту. 
6.3 Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох 
наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових 
публікацій зараховуються: 

- - не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які 
входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 
Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача; 

- - статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 
України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, 
опублікованої у співавторстві). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого – третього квартилів (Q 1 - 
Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation 
Reports, прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до першого 
пункту. 

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням таких умов: 
- обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті 

(поставленого завдання) та висновків; 
- опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх опублікування 

внесені до переліку наукових фахових видань України, затвердженого в 
установленому законодавством порядку; 

- опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав з 
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за умови повноти 
викладу матеріалів дисертації, що визначається радою; 

- опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) наукового 
видання. 

 
7 Форма атестації  

7.1 Форма атестації  докторів філософії 

Атестація докторів філософії спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» проводиться у 
формі захисту кваліфікаційної роботи (дисертації) та завершується видачою документів 
встановленого зразка про присудження йому ступеня доктора філософії – диплома доктора 
філософії.  

 

Форма атестації Публічний захист дисертаційної роботи  
Вимоги до 

кваліфікаційної 
роботи 

Вимоги до змісту та оформлення дисертацій встановлюються згідно Постанови 
КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» 
від 6 березня 2019 р. № 167. 
Дисертація оприлюднюється на офіційному сайті закладу вищої освіти. Ця 
вимога не поширюються на дисертації, що містять інформацію, віднесену до 
державної таємниці, або інформацію для службового користування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83#w24
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Обов’язкова перевірка радою щодо академічної доброчесності 
(академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації) в дисертації 
та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати 
дисертації. 

Вимоги до 
публічного 

захисту  

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту 
визначаються згідно Постанови КМУ «Про проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії» від 6 березня 2019 р. № 167. 
Публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради. Захист дисертації 
повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти 
участь голова та члени ради, а також за бажанням присутні на засіданні. Під час 
захисту відповідно до законодавства радою забезпечується аудіофіксація (запис 
фонограми) та відеофіксація. Запис (звукозапис, відеозапис) такого засідання 
ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової 
установи) не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та 
зберігається на відповідному веб-сайті не менше трьох місяців з дати набрання 
чинності наказом закладу вищої освіти (наукової установи) про видачу 
здобувачеві диплома доктора філософії. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82#w12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF?find=1&text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82#w13
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8 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державного 
університету «Одеська політехніка» складається з таких процедур і заходів, 
передбачених законом «Про вищу освіту»: 

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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 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 дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 
9) інших процедур і заходів. 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою 

радою Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 

р. № 3 та введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w248
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w128
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w252
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w254
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w129

