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2. Загальна характеристика 
Повна назва закладу 
та структурного 
підрозділу 

ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ» 
Кафедра інформаційних наук та технологій 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Ступінь вищої освіти 
та назва мовою 
оригіналу 

Магістр 
Магістр з інженерії програмного забезпечення (освітня 
програма «Інженерія програмного забезпечення») 

Назва галузі знань 12 Інформаційні технології 
Назва спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення 
Офіційна назва 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації (за 
наявності) 

«Інженерія програного забезпечення» 

Тип диплому та обсяг 
освітньо-професійної 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС 
 

Наявність акредитації  ОПП не акредитована 
Вимоги до рівня осіб, 
які можуть розпочати 
навчання за освітньою 
програмою 

Наявність ступеня «бакалавр»  

Мова(и) навчання Українська, англійська 
Форма здобуття освіти очна  
Термін здобуття освіти 1 рік 4 місяці 
Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньо-професійної 
програми 

https://auk.edu.ua 
 

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

Мета освітньої 
програми 

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів міжнародного рівня, у галузі інженерії 
програмного забезпечення, здатних ефективно застосовувати 
унікальні знання та навички інженера-програміста або 
керівника відділу програмного забезпечення, здатного 
ефективно використовувати гнучкі підходи та інноваційні 
методи інженерного програмного забезпечення для розробки та 
впровадження ІТ-продуктів для управління бізнесом.  

Предметна область Об’єкт вивчення: є процеси розроблення, проектування, 
модифікації, аналізу, забезпечення якості, впровадження і 
супроводження програмного забезпечення.  
Цілі навчання: підготовка фахівців, які здатні ставити 
розв’язувати складні задачі і проблеми з розроблення, 
забезпечення якості, впровадження та супроводу програмних 
засобів, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов  
і вимог Теоретичний зміст предметної області: 

https://auk.edu.ua/


базові математичні, інфологічні, лінгвістичні, економічні 
концептуальні положення щодо розроблення і супроводу 
програмного забезпечення та забезпечення його якості 
Методи, методики, технології та інструменти: 
− методи аналізу та моделювання прикладної області, 
виявлення інформаційних  потреб, класифікації та аналізу 
даних для проєктування  програмного забезпечення; 
−  методи розроблення вимог до  програмного забезпечення;  
− методи аналізу і побудови моделей  програмного 
забезпечення; методи проєктування, конструювання, 
інтеграції, тестування та верифікації  програмного 
забезпечення; 
−  методи модифікації компонентів і  даних програмного 
забезпечення;  
− моделі і методи надійності та  якості в програмній інженерії; 
методи управління проєктами  програмного забезпечення. 
Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та хмарні  
засоби підтримки процесів інженерії програмного 
забезпечення. 

Орієнтація освітньо-
професійної програми 

Освітньо-професійна для магістра; 
Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії) 
Програма має прикладну орієнтацію 

Основний фокус 
освітньо-професійної 
програми та 
спеціалізації (за 
наявності) 

Основний фокус освітньої програми зосереджується на освіті 
та професійній підготовці у галузі інженерії програмного 
забезпечення комп'ютерних систем. Це забезпечується шляхом 
поєднання класичного академічного університетського 
викладання та участі у контрактних ІТ-проектах.  
Ключові слова: програмна інженерія, розробка, аналіз, 
моделювання,   якість програмного забезпечення. 

Особливості освітньо-
професійної програми  
 

Програма  орієнтована на підготовку фахівців, експертів в 
галузі, здатних орієнтуватися у будь-якій предметній області, 
продукувати оригінальні ідеї, проєктувати оптимальну 
архітектуру програмного забезпечення та розробляти, 
відповідне до потреб, програмне забезпечення.  
Відмінність програми від інших – орієнтована на залучення до 
навчального процесу найкращих практиків та експертів 
вітчизняних та американських навчальних закладів та 
спеціалістів галузі, долучення до міжнародних програм 
академічної мобільності та програми подвійного диплома з 
викладання українською та англійською мовами. 

Працевлаштування 
випускників 

Працевлаштування можливе у IT компаніях та інших 
підприємствах і виконувати роботи, пов'язані з розробкою 
програмного забезпечення, реалізацією інноваційних проектів 
та науковою діяльністю. Згідно з Національним 
класифікатором професій ДК 003:2010, випускники можуть 
працювати за професіями: 
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
зокрема: 
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
2131.2 Розробники обчислювальних систем 
2132 Професіонали в галузі програмування 



зокрема: 
2132.1 Наукові співробітники (програмування) 
2132.2 Розробники комп'ютерних програм 
2132.2 Програміст прикладний 
2132.2 Інженер програміст 

Подальше навчання  Мають право продовжити навчання на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти – доктора 
філософії.  

3. Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання  

Підходи до навчання: студентоцентроване навчання; 
самонавчання; професійно-орієнтоване навчання, Комбінація 
традиційних та нетрадиційних методів навчання: лекції, в тому 
числі за участю фахівців-практиків; практичних занять, 
семінарів, презентацій; розв’язанням задач, вирішення 
розрахунково завдань; проведення консультації викладачів, 
участь у науково-практичних конференціях, круглих столах 
тощо.  

 Оцінювання Підсумкове оцінювання знань здійснюється за 100-
бальною шкалою та  за національною шкалою. Форми 
контролю  визначаються за кожною освітньою 
компонентою програми.  

4. Перелік компетентностей випускника 
Інтегральна 
компетентність (ІК) 
 

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у  
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення  
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 
 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і 
письмово. 
ЗК03. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК04. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК06. Здатність удосконалювати свої навички на основі аналізу 
попереднього досвіду. 

Фахові  
компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК01. Здатність аналізувати предметні області; формувати, 
класифікувати вимоги до програмного забезпечення. 
ФК02. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або 
прикладні проєкти у сфері інженерії програмного забезпечення. 
ФК03. Здатність проєктувати архітектуру програмного 
забезпечення, моделювати процеси функціонування окремих 
підсистем і модулів. 
ФК04. Здатність розвивати і реалізовувати нові 
конкурентоспроможні ідеї в інженерії програмного забезпечення. 
ФК05. Здатність розробляти, аналізувати та застосовувати 
специфікації, стандарти, правила і рекомендації в сфері інженерії 
програмного забезпечення.  
ФК06. Здатність ефективно керувати людськими, технічними та 
іншими проєктними ресурсами у сфері інженерії програмного 
забезпечення.  



ФК07. Здатність критично осмислювати проблеми у галузі 
інформаційних технологій та на межі галузей знань, інтегрувати 
відповідні знання та розв’язувати складні задачі у широких або 
мультидисциплінарних контекстах.  
ФК08. Здатність розробляти і координувати процеси, етапи та 
ітерації життєвого циклу програмного забезпечення на основі 
застосування сучасних моделей, методів та технологій розроблення 
програмного забезпечення. 
ФК09. Здатність забезпечувати якість програмного  забезпечення. 
ФК10. Здатність розробляти системи аналізу великих обсягів даних. 
ФК11. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і 
міждисциплінарні знання для успішного розв’язання наукових 
завдань інженерії програмного забезпечення. 
ФК12. Здатність забезпечувати інформаційну стійкість 
комп’ютерних систем. 

5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

Програмні результати 
навчання (РН) 

ПРН1. Знати і застосовувати сучасні методи аналізу та 
моделювання програмного забезпечення для виявленні 
інформаційних потреб бізнесу та зборі даних при проектуванні 
програмного забезпечення. 
ПРН2. Оцінювати і вибирати ефективні методи і моделі 
розроблення, впровадження, супроводу програмного забезпечення 
та управління відповідними процесами на всіх етапах життєвого 
циклу. 
ПРН3. Знати і застосовувати моделі інформаційних процесів у 
прикладній області. 
ПРН4. Розробляти і оцінювати стратегії проектування програмних 
засобів, обґрунтовувати, аналізувати і оцінювати прийняті проектні 
рішення з точки зору якості кінцевого програмного продукту. 
ПРН5. Аналізувати, оцінювати і застосовувати на системному рівні 
сучасні програмні та апаратні платформи для розв’язання складних 
задач інженерії програмного забезпечення. 
ПРН6. Розробляти і модифікувати архітектуру програмного 
забезпечення для розробки та реалізації впровадження окремих 
проектів та бізнесу. 
ПРН7. Обґрунтовано вибирати парадигми і мови програмування 
для розроблення програмного забезпечення; застосовувати на 
практиці сучасні засоби розроблення програмного забезпечення. 
ПРН8. Модифікувати існуючі та розробляти нові алгоритмічні 
рішення детального проєктування програмного забезпечення; 
ПРН9. 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. 
ПРН10. Приймати ефективні організаційно-управлінські рішення в 
умовах невизначеності та зміни вимог, порівнювати альтернативи, 
оцінювати ризики. 
ПРН11. Здійснювати реінжиніринг програмного забезпечення 
відповідно до вимог замовника. 
ПРН12. Формувати, аналізувати, оцінювати необхідну для 
розв’язання наукових і прикладних задач інформацію, 
використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші 
джерела. 



ПРН13. Прогнозувати розвиток програмних систем та 
інформаційних технологій. 
ПРН14. Конфігурувати програмне забезпечення, керувати його 
змінами та розробленням програмної документації на всіх етапах 
життєвого циклу. 
ПРН15. Планувати, організовувати та здійснювати тестування, 
верифікацію та валідацію програмного забезпечення. 
ПРН16. Виявляти інформаційні потреби і класифікувати дані для 
проєктування програмного забезпечення.  
ПРН17. Розробляти, аналізувати, обґрунтовувати та 
систематизувати вимоги до програмного забезпечення. 

6. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Захист кваліфікаційної роботи 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 

Кваліфікаційна робота має розв’язувати складну задачу або 
проблему інженерії програмного забезпечення і передбачати 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій. Кваліфікаційна 
робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 
фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 
офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у 
репозитарії закладу вищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних 
робіт з обмеженим доступом здійснюється відповідно до вимог 
законодавства Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 
офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або 
у репозитарії ТОВ «ВНЗ «Амерікан Юніверсіті Київ». 

Вимоги до публічного 
захисту (демонстрації)  

Захист кваліфікаційної роботи магістра здійснюється відкрито 
і публічно за допомогою презентації, розробленої у програмі 
Microsoft Office Power Point (кількість слайдів – не менше 10). 

7. Ресурсне забезпечення та академічна мобільність 
Кадрове забезпечення Науково-педагогічні працівники, що забезпечують реалізацію 

освітньо-професійної програми, мають наукові ступені та/або 
вчені звання; за кваліфікацією відповідають профілю і напряму 
дисциплін, що викладаються; мають необхідний стаж наукової, 
науково-педагогічної та досвід практичної роботи.  
До викладання навчальних дисциплін також залучаються 
професіонали з досвідом дослідницької, управлінської, 
інноваційної, творчої та фахової роботи, які мають успішні 
результати в бізнесі та відповідну освіту. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Аудиторний фонд включає спеціалізовані та комп’ютерні 
кабінети, мультимедійні аудиторії.  
Бібліотека, у тому числі читальний зал, пункт харчування, 
конференц-зал, гуртожиток. Доступ до мережі Інтернет.  
Комп’ютерні робочі місця, обладнання, устаткування, 
програмне забезпечення, необхідне для виконання 
навчальних планів. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Офіційний веб-сайт закладу освіти https://auk.edu.ua  містить 
інформацію про освітні програми, освітню, наукову і 
організаційну діяльність, структурні підрозділи, правила 
прийому, контакти тощо. 
Забезпеченість бібліотеки підручниками, довідковою та 
навчально-методичною літературою, вітчизняними та 

https://auk.edu.ua/


закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю. 
Електронний ресурс закладу освіти, який містить навчально-
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального 
плану. 
Наявність навчально-методичного забезпечення: 
1. Навчальний план. 
2.Робочі програми з навчальних дисциплін навчального 
плану та/або силабуси навчальних дисциплін. 
3. Комплекс навчально-методичного забезпечення з 
навчальних дисциплін навчального плану (конспект або 
розширений план лекцій), плани практичних (семінарських) 
занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної 
роботи, питання, завдання або кейси для поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, контрольної 
роботи тощо. 
4. Робоча програма виробничої практики. 
5. Методичні матеріали для написання курсових робіт та 
проведення атестації здобувачів освіти. 

Національна 
кредитна 
мобільність  
 

Національна кредитна мобільність може здійснюватися 
відповідно до угод Університету з іншими закладами вищої 
освіти України і реалізовуватися здобувачами вищої освіти за 
освітньою програмою у закладах вищої освіти (наукових 
установах) – партнерах Університету в межах України.  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність  

Може реалізовуватися здобувачами вищої освіти за освітніми 
програмами відповідно до укладених угод з партнерами 
Університету поза межами України.  

Національна 
кредитна 
мобільність  
 

Національна кредитна мобільність може здійснюватися 
відповідно до угод Університету з іншими закладами вищої 
освіти України і реалізовуватися здобувачами вищої освіти за 
освітньою програмою у закладах вищої освіти (наукових 
установах) – партнерах Інституту в межах України.  

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти  

Передбачається навчання українською та англійською 
мовами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Перелік нормативних документів, на яких базується  
освітньо-професійна програма 

 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII: База даних «Законодавство 

України». ВР України. URL:http:zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2. Закон України «Про освіту»: База даних «Законодавство України». ВР України. URL:http: 

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010. База даних 

«Законодавство України». ВР України. URL:http: zakon.rada.gov.ua/laws/show/327609-10. 
4. Національна рамка кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23.11.2011. База 

даних «Законодавство України». ВР України. URL:http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011 
5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України. База даних «Законодавство України». ВР 
України. URL:http:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. 
URL:http://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 

Корисні посилання: 
7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). URL: http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-
andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf . 

8. Data for SustainableDevelopment Goals.ISCED (MCKO) 2011. URL: http: 
www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

9. Data for Sustainable Development Goals.ISCED-F (MCKO-Г) 2013. URL: http:// 
www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of- educationtraining-2013.pdf. 
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Таблиця 1 
9. Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

Код Назва освітнього компонента (навчальна 
дисципліна, курсовий проект (робота), вид 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількі
сть 

креди
тів 

ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Семестр 

1. Обов’язкові  компоненти 
1.1. Цикл загальної підготовки 18   
ОК01 Вступ до системної інженерії  6 Екзамен 1 
ОК02 Дизайн веб-сайтів: принципи та методи  6 Екзамен 1 
ОК03 Кодування та криптографія  6 Екзамен 1 
1.2. Цикл професійної підготовки 33   
ОК04 Архітектура програмного забезпечення 3 Екзамен 1 
ОК05 Принципи та концепції програмної інженерії 6 Екзамен 1 
ОК06 Перевірка та тестування програмного 

забезпечення 
6 Екзамен 2 

ОК07 Аналіз та проектування програмного забезпечення  3 Екзамен 2 
ОК08 Програмне забезпечення та система управління 

якістю  
6 Екзамен 2 

ОК09 Розробка розподіленого програмного 
забезпечення  

6 Екзамен 2 

ОК10 Теорія та методи імітаційного моделювання  3 Екзамен 3 
Цикл практичної підготовки 
ОК11 Виробнича практика 12  Диференцйований залік 3 
Атестація здобувачів вищої освіти 
ОК12 Кваліфікаційна робота   3 Диференцйований 

захист 
3 

Всього за циклом професійної підготовки за ОП 66   
2. Вибіркові компоненти* 

2.1. Цикл загальної підготовки 6   
ВК01 Дисципліна 1 Каталог 3 Екзамен 1 
ВК02 Дисципліна 2 Каталог 3 Екзамен 2 
2.2. Цикл професійної підготовки 18   
ВК03 Дисципліна 3 Каталог 6 Екзамен 2 
ВК04 Дисципліна 4 Каталог 6 Екзамен 3 
ВК05 Дисципліна 5 Каталог 6 Екзамен 3 
Всього за вибірковими освітніми компонентами 24   
Загальний обсяг освітньої програми 90   

 

* Вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії регламентується 
законом України «Про вищу освіту» та внутрішніми нормативними документами . Вибіркові 
компоненти обираються здобувачами вищої освіти із загальноуніверситетського каталогу та 
каталогу альтернативних вибіркових дисциплін 
 

 

 

 



Таблиця 2 
Загальний розподіл кредитів ЄКТС за блоками та циклами 

 
Цикл підготовки Кількість кредитів ЄКТС / % від загальної кількості 

кредитів ЄКТС 
обов’язкові освітні 

компоненти 
вибіркові освітні 

компоненти 
всього 

Цикл загальної підготовки 18/20% 6/6,6% 24/26,6% 
Цикл професійної підготовки за 
спеціальністю 
в т.ч. 
- практична підготовка 
- підсумкова атестація 

48/53,3% 
 
 

12/13,3% 
3/3,33% 

18/20% 
 
 
- 
- 

53/58,8% 
 

 
       10/11,1% 

3/3,33% 
Всього 66/73,4% 24/26.6% 90/100% 

 

 

10. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

І курс 
1 семестр 

 І курс  
2 семестр 

 ІІ курс 
3 семестр  

     

ОК01. Вступ до 
системної інженерії 

 ОК06. Перевірка та 
тестування 
програмного 
забезпечення 

 ОК10. Теорія та методи 
імітаційного 
моделювання 

     

ОК02. Дизайн веб-сайтів: 
принципи та методи 

 ОК07. Аналіз та 
проектування 
програмного 
забезпечення 

 
ОК11. Виробнича 
практика 

     

ОК03. Кодування та 
криптографія  

 ОК08. Програмне 
забезпечення та 
система управління 
якістю 

 
ОК12. Кваліфікаційна 
робота   

     

ОК04. Архітектура 
програмного 
забезпечення 

 ОК09. Розробка 
розподіленого 
програмного 
забезпечення 

  

     
ОК05. Принципи та 
концепції програмної 
інженерії 

    



Таблиця 3 
Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньо-професійної програми 
 

Перелік 
компетен- 
тностей 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

Вибіркові 
компоненти ОП 

ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 ОК11 ОК12 ВК01 ВК02 … ВКn 

ЗК01 +   +   +    + +     
ЗК02 + +    +     + +     
ЗК03      + +  + + + +     
ЗК04  +     + +   + +     
ЗК05  +  +   +  + + + +     
ЗК06  +  +      + + +     
ФК01      + +  + + + +     
ФК02       +  + + + +     
ФК03    +   +    + +     
ФК04 + +     +  +  + +     
ФК05  +  + + +  + +  + +     
ФК06  +       +  + +     
ФК07 +   +    +  + + +     
ФК08     +    + + + +     
ФК09      +  +   + +     
ФК10      +   + + + +     
ФК11 + + + +     +  + +     
ФК12   +   +     + +     



Таблиця 4 
Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою 

результатів навчання та компетентностей 
 

Перелік 
компетен- 
тностей 

Обов’язкові компоненти ОП 
 

Вибіркові 
компоненти ОП 

ОК01 ОК02 ОК03 ОК04 ОК05 ОК06 ОК07 ОК08 ОК09 ОК10 ОК11 ОК12 ВК01 ВК02 … ВКn 
 

ПРН01  +  +  + +  + + + +     
ПРН02      + +  + + + +     
ПРН03  + + + +     + + +     
ПРН04      + + +   + +     
ПРН05     + + +  + + + +     
ПРН06    +   +    + +     
ПРН07     +    +  + +     
ПРН08      + + + +  + +     
ПРН09  +   + + + +  + + +     
ПРН10      + + +   + +     
ПРН11       + +   + +     
ПРН12 + +  +  + +    + +     
ПРН13  +     +  +  + +     
ПРН14    + +  +    + +     
ПРН15      +  +   + +     
ПРН16    + +    + + + +     
ПРН17     +    +  + +     
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