
 
 

  



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут розвитку 

людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної програми 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, керується 

положеннями Статуту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», прийнятого зборами засновників 

22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в Міністерстві освіти і науки України 

05.10.2014 р. за  

№ 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку Університету та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності –  123 «Комп’ютерна інженерія». 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший бакалаврський 

рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі. 

Освітньо-професійна програма: Комп’ютерна інженерія. 

Кваліфікація: бакалавр із комп’ютерної інженерії. 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» для підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань 12 

«Інформаційні технології» спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» 

затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна» 25 квітня 2019 р., протокол № 02. 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія» зорієнтована на 

спеціалізацію «Комп’ютерні системи та мережі». 

Характерною особливістю програми є її міждисциплінарний характер, що надає 

випускникам можливість оволодіння компетентностями з різних сфер професійної 

діяльності, які знаходяться на перетині інформатики, економіки та публічної 

діяльності. Це підкреслює суттєве соціальне значення програми для формування 

нової генерації дієвих і ефективних фахівців, лідерів в управлінні змінами, які 

стануть в авангарді здійснення необхідних країні реформ. Особливий акцент в 

програмі зроблено на формуванні навичок застосування сучасних інформаційних 

технологій, електронних методів управління, інструментів ефективної роботи та 

здатності до інноваційної діяльності. Завдяки широкому спектру умінь випускники 

програми вигідно виділяються на ринку праці. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання –  240 кредитів / 3 роки 10 місяців.  

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності).  



Відповідає кваліфікаційним характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010. 

Освітньо-професійна програма з практико-орієнтованим навчанням, 

ґрунтується на фундаментальних наукових результатах із урахуванням сучасних 

особливостей інформаційних технологій та максимально орієнтована на формування 

міжгалузевих знань і навиків.  

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій або у процесі 

навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

 

Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК-2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-3. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК-4. Вільне усне і письмове спілкування українською мовою.  

ЗК-5. Здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою. 

ЗК-6. Міжособистісні навички та вміння. 

ЗК-7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-8. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді. 

ЗК-9. 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. 

ЗК-10. 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. 

 

Фахові компетентності:  

ФК-1. 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. 

ФК-2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для 

розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.   

ФК-3. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем та мереж. 

ФК-4. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в 

комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою    реалізації 

встановленої політики інформаційної безпеки. 



ФК-5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування 

до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет-додатків, 

кіберфізичних систем тощо. 

ФК-6. Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні 

системи та мережі різного виду та призначення.  

ФК-7. 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. 

ФК-8. Готовність брати участь у роботах зі впровадження комп’ютерних систем 

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

ФК-9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні технології та системи. 

ФК-10. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне 

оснащення,  розміщення комп'ютерного устаткування, використання 

організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту 

інформації.  

ФК-11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів. 

ФК-12. 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. 

ФК-13. Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій. 

ФК-14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх 

аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. 

ФК-15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати 

прийняті рішення. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:  

- адміністратор баз даних; 

- аналітик з комп'ютерних комунікацій; 

- аналітик з комп'ютерних систем; 

- аналітик комп'ютерного банку даних; 

- аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення; 

- адміністратор доступу (груповий); 

- адміністратор комп'ютерних мереж та систем; 

- інженер з комп'ютерних систем; 

- інженер-програміст; 

- конструктор комп'ютерних систем; 

- програміст (база даних); 



- програміст прикладний; 

- програміст системний; 

- фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; 

- фахівець із організації інформаційної безпеки. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.   

Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі повної 

загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст. 

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право здобувати 

другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності (поточний, 

модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, тестування, звіти 

про практику, курсові роботи, заліки, екзамени.  

Атестація випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

проводиться проводиться у формі публічного захисту бакалаврської роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр із комп’ютерної інженерії». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» 

Сучасні інформаційні технології розвиваються дуже швидкими темпами. 

Відповідно зростає потреба у спеціалістах з інформаційних технологій. За 

висновками експертів на наступні 5 років країни Європи потребуватимуть понад 

мільйон спеціалістів з цієї галузі. 

Комп’ютерна інженерія є своєрідним «мостом» між різними дисциплінами, її 

спеціалісти здатні працювати у будь-якій галузі. Сьогодні фахівці з інженерії 

програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших 

фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці 

вітчизняних і міжнародних програмних проектів. Вони займаються багатьма 

аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і 

суперкомп’ютерів до розробки системного та прикладного програмного 

забезпечення, а також операційних систем. 

Тому підготовка в Україні, зокрема і у Волинській області, фахівців з 

інформаційних технологій, професіоналів з комп’ютерної інженерії, які здатні 

забезпечити ефективне використання сучасних технологій в діяльності підприємств 

і організацій з метою розвитку їх конкурентоздатності на ринку праці на сьогодні є 

досить актуальною. Комп’ютерна інженерія – це область комп’ютерної науки і 

технології, що поєднує в собі інформатику та комп’ютерні мережеві технології, 

розділи електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та 



розроблення комп’ютерних систем, тобто апаратного та програмного забезпечення, 

з метою побудови комп’ютерних пристроїв, системного програмного забезпечення, 

комп’ютерних систем та мереж, а також інших систем, що поєднують у собі 

програмні та апаратні складові. 

У місті Луцьку та районних центрах працюють десятки фірм у сфері 

інформаційних технологій. Це фірми, які надають провайдерські послуги для 

доступу до мережі Інтернет, займаються розробкою програмного забезпечення, 

проводять встановлення, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж, 

займаються продажем та ремонтом комп’ютерної техніки та ін. Кількість таких фірм 

з кожним роком зростає. Зростає і потреба у кваліфікованих спеціалістах з 

інформаційних технологій. Потребують таких спеціалістів і банки, державні 

установи, організації та підприємства, які, як правило, мають у своєму штаті 

системного адміністратора, програміста та веб-дизайнера.  

У Луцьку функціонують 52 промислові підприємства та 591 підприємство 

торгівлі. Жителям міста надають послуги 6 телефонних станцій. Розширено 

традиційний набір телекомунікаційних послуг: ISDN, доступ до Інтернету, послуга 

«800», доступ до послуги платного виклику «900». 

В області послуги мобільного зв’язку забезпечують телекомунікаційні 

оператори «Український мобільний зв’язок», «Київстар GSM», СП «Укрпейджер», 

СП «Інфаком», ТзОВ «Фотаком» і ПП «Візор». Інформаційне забезпечення 

здійснюють телерадіоорганізації (Волинська обласна державна телерадіокомпанія; 

«Аверс»; «Ковель»; «Полісся»; Волинське обласне радіомовлення; радіостанції 

«Луцьк»; «Світязь») та друковані засоби масової інформації («Аверс-прес»; «Віче»; 

«Волинський ринок»; «Волинь»; «Дзвони Волині»; «Досвітня зоря»; «Народна 

справа»; «Порадник»; «Сім’я і дім», «Народна трибуна» та ін.). 

Аналіз ринку праці м. Луцька, Волинської області показав, що, окрім фахівців з 

розробки програмного забезпечення, існує нагальна потреба у фахівцях, які 

займаються питаннями проектування, монтажу, налагодження та технічної 

експлуатації ІТ-інфраструктури підприємств та організації, які можуть займати такі 

посади: адміністратор системи (системний адміністратор, мережний адміністратор, 

адміністратор інформаційних систем), адміністратор бази даних, адміністратор 

даних, адміністратор доступу, адміністратор доступу (груповий), адміністратор 

задач, аналітик з комп’ютерних комунікацій, аналітик з комп’ютерних систем, 

аналітик з комп’ютерного банку даних, інженер з комп’ютерних систем, інженер з 

програмного забезпечення комп’ютерів, конструктор комп’ютерних систем, 

розробник комп’ютерних програм, інженер-програміст, програміст прикладний, 

програміст системний, інженер із застосування комп’ютерів, інші професіонали в 

галузі інформаційних технологій. 

Керівництвом Луцького інституту розвитку людини досягнуто домовленості 

щодо сприяння у підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерної інженерії та 

проведенні практики з керівниками установ та організацій у сфері сучасних 

інформаційних технологій м. Луцька та Волинської області. 
 


