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ПЕРЕДМОВА

Освiтньо-професiйна програма пiдготовки здобувачiв фахової передвищої
освiти за спецiальнiстю 113 «Прикладна математика» розроблена згiдно з ви-
могами Закону України «Про фахову передвищу освiту». Програма вiдповiд-
ає п’ятому квалiфiкацiйному рiвню за Нацiональною рамкою квалiфiкацiй.

Укладачi

1. Собчук О.В. – кандидат фiзико-математичних наук, доцент кафедри
математичного аналiзу, викладач вищої квалiфiкацiйної категорiї, викладач-
методист, директор – керiвник робочої групи, гарант програми;

2. Онипа Д.П. – кандидат фiзико-математичних наук, викладач вищої
квалiфiкацiйної категорiї;

3. Михайлюк Н.М. – викладач вищої квалiфiкацiйної категорiї, старший
викладач;

4. Дутчак С.В. – викладач вищої квалiфiкацiйної категорiї.

Ця освiтньо-професiйна програма не може бути повнiстю або частково вiд-
творена, тиражована та розповсюджена без дозволу Коледжу Чернiвецького
нацiонального унiверситету iменi Юрiя Федьковича.
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1. Профiль освiтньо-професiйної програми зi
спецiальностi 113 Прикладна математика

1 – Загальна iнформацiя
Повна назва закладу
фахової передвищої
освiти

Вiдокремлений структурний пiдроздiл «Фа-
ховий Коледж Чернiвецького нацiонального
унiверситету iменi Юрiя Федьковича»

Рiвень освiти та на-
зва квалiфiкацiї мо-
вою оригiналу

Фахова передвища.
Квалiфiкацiя: технiк-програмiст

Офiцiйна назва
освiтньо-професiйної
програми

Прикладна математика

Тип диплому та обсяг
освiтньо-професiйної
програми

Диплом фахового молодшого бакалавра, оди-
ничний ступiнь.
На основi базової середньої освiти обсяг про-
грами становить 240 кредитiв ЄКТС термi-
ном навчання 4 роки, у тому числi 120 креди-
тiв ЄКТС (2 роки) за iнтегрованою з нею освi-
тньою програмою профiльної середньої освi-
ти професiйного спрямування, що вiдповiдає
спецiальностi.
На основi профiльної середньої освiти обсяг
програми становить 180 кредитiв ЄКТС тер-
мiном навчання 3 роки, з яких коледж визнає
та перезараховує не бiльше 60 кредитiв ЄКТС
(1 рiк) на пiдставi результатiв навчання осiб,
якi здобули профiльну середню освiту за вiд-
повiдним або спорiдненим спецiальностi про-
фiлем.

Наявнiсть акредитацiї Мiнiстерство освiти i науки України;
Україна;
Термiн дiї сертифiката до 01 липня 2025 р.

Цикл/рiвень Фахова передвища освiта, 5 рiвень НРК
України

Передумови Наявнiсть базової або повної загальної (про-
фiльної) середньої освiти

Мова(и) викладання Українська
Продовження на наступнiй сторiнцi
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Термiн дiї освiтньо-
професiйної програми

До введення нової освiтньо-професiйної про-
грами або прийняття рiшення Вченою радою
унiверситету про закриття чи призупинення
дiючої освiтньо-професiйної програми

Iнтернет-адреса по-
стiйного розмiщен-
ня опису освiтньо-
професiйної програми

http://college-chnu.cv.ua/article/OPP

2 – Мета освiтньої програми
Забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготов-
ки висококвалiфiкованих фахiвцiв, якi володiють базовими засадами
математичного i комп’ютерного моделювання процесiв i систем рiзної
природи, оптимiзацiйних задач, задач прогнозування, класифiкацiї,
кодування, оптимiзацiї, фiнансового аналiзу та прийняття рiшень в
умовах ризику, невизначеностi та нечiткої iнформацiї, формування не-
обхiдних вмiнь та навичок для застосування на практицi отриманих
знань.

3 - Характеристика освiтньої програми
Предметна область
(галузь знань, спецi-
альнiсть, спецiалiзацiя
(за наявностi))

Галузь знань 11 Математика та статистика
Спецiальнiсть 113 Прикладна математика
Об’єкти вивчення та дiяльностi:
- математичнi методи, моделi, алгоритми та
програмне забезпечення, що призначенi для
дослiдження, аналiзу, проектування процесiв
i систем в рiзноманiтних предметних обла-
стях.
Цiлi навчання:
- пiдготовка фахiвцiв, здатних формулювати
та розв’язувати складнi спецiалiзованi задачi
у сферi прикладної математики та/або у про-
цесi навчаннi.
Теоретичний змiст предметної областi:
- поняття, принципи, концепцiї, прикладнi
математичнi й статистичнi методи, моделi,
алгоритми та програмнi засоби, що застосо-
вуються в науцi, iнженерiї, бiзнесi та проми-
словостi.
Методи, методики та технологiї:
- фундаментальнi, прикладнi математичнi й
статистичнi методи та алгоритми;

Продовження на наступнiй сторiнцi
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- методики вирiшення складних прикладних
задач спецiалiзованими програмними засоба-
ми;
- iнформацiйнi технологiї проведення
комп’ютерного моделювання, iнтелекту-
ального аналiзу даних.
Iнструменти та обладнання:
- комп’ютернi системи та мережi, спецiалiзо-
ванi програмнi засоби.

Орiєнтацiя освiтньо-
професiйної програми

Освiтньо-професiйна, базується на загально-
вiдомих наукових результатах комп’ютерної
iнженерiї, у рамках яких можлива подаль-
ша професiйна кар’єра i подальше навчання
у галузi iнформацiйних технологiй. Акцент
робиться на технологiї розробки i супроводу
комп’ютерних систем та мереж та їх програм-
ного забезпечення.

Основний фокус
освiтньо-професiйної
програми та спецiалi-
зацiї

Освiтньо-професiйна програма. Орiєнтована
на здобуття студентами професiйних знань,
умiнь, навичок та iнших компетентностей для
успiшного здiйснення професiйної дiяльностi

Основний фокус
освiтньо-професiйної
програми та спецiалi-
зацiї

Загальна.

Особливостi програми Програма зорiєнтована: на пiдготовку фахiв-
цiв, якi добре володiють методами прикла-
дного програмування; на використання суча-
сних iнформацiйних та комп’ютерних техно-
логiй, включає дослiдження, розробку, впро-
вадження математичних моделей та iнформа-
цiйних технологiй в рiзних галузях; на роз-
робку нових ефективних алгоритмiв; на вико-
ристання сучасних технологiй, що дають мо-
жливiсть ефективно реалiзовувати отриманi
алгоритми розв’язання задач.

4 – Придатнiсть випускникiв до працевлаштування
та подальшого навчання

Придатнiсть до праце-
влаштування

За профiлем пiдготовки випускники можуть
займати посади: прикладного програмiста,

Продовження на наступнiй сторiнцi

6



ПРО
ЄКТ

фахiвця з розробки та тестування програмно-
го забезпечення, фахiвця з баз даних, спецiа-
лiста з Web-дизайну, IT-iнженера, спецiалiста
з iнформацiйної безпеки, системного адмiнi-
стратора, наукового спiвробiтника на пiдпри-
ємствах, органiзацiях або установах незале-
жно вiд їх профiлю, де вимагається глибо-
ка теоретична та практична пiдготовка з ма-
тематики, та виконання роботи, пов’язаної з
математичними та алгоритмiчними методами
розробки прикладних програмних систем на
базi сучасних iнформацiйних технологiй.

Подальше навчання Здобуття освiти за:
початковим рiвнем (короткий цикл) вищої
освiти;
першим (бакалаврським) рiвнем вищої освi-
ти.
Набуття додаткових квалiфiкацiй в системi
освiти дорослих, у тому числi пiслядиплом-
ної освiти.

5 – Викладання та оцiнювання
Викладання та навча-
ння

Студентсько-центроване навчання, iнтер-
активне навчання, самонавчання, проблемно-
орiєнтоване навчання, iндивiдуально-творчий
пiдхiд, використання Web-технологiй у на-
вчальному процесi, електронне навчання,
навчання через обчислювальну та виробничу
практики.

Оцiнювання Контроль знань та умiнь студентiв здiйсню-
ється у формi поточного та пiдсумкового
контролю. Оцiнювання рiвня знань студен-
тiв проводиться за рейтинговою системою.
Поточний контроль включає контроль знань,
умiнь та навичок студентiв на лабораторних,
практичних заняттях та пiд час виконання iн-
дивiдуальних навчальних завдань,
контрольних, тести, усне опитування, допо-
вiдi, презентацiї, курсовi роботи (творчi про-
екти). Пiдсумковий контроль проводиться у
формi екзаменiв, залiкiв, атестацiя здiйснює-
ться у формi захисту квалiфiкацiйної роботи.

Продовження на наступнiй сторiнцi
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6 – Програмнi компетентностi
Iнтегральна компетен-
тнiсть

Здатнiсть вирiшувати складнi спецiалiзова-
нi задачi й практичнi проблеми прикладної
математики у професiйнiй дiяльностi або у
процесi навчання, що передбачає застосува-
ння математичних теорiй i методiв та хара-
ктеризується комплекснiстю та невизначенi-
стю умов; нести вiдповiдальнiсть за резуль-
тати своєї дiяльностi; здiйснювати контроль
iнших осiб у визначених ситуацiях.

Загальнi компетентно-
стi

ЗК01. Здатнiсть реалiзувати свої права i
обов’язки як члена суспiльства, усвiдомлюва-
ти цiнностi громадянського (вiльного, демо-
кратичного) суспiльства та необхiднiсть його
сталого розвитку, верховенства права, прав i
свобод людини i громадянина в Українi.
ЗК02. Здатнiсть зберiгати та примножувати
моральнi, культурнi, науковi цiнностi i дося-
гнення суспiльства на основi розумiння iсто-
рiї та закономiрностей розвитку предметної
областi, її мiсця у загальнiй системi знань про
природу i суспiльство та у розвитку суспiль-
ства, технiки й технологiй, використовувати
рiзнi види та форми рухової активностi для
активного вiдпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК03. Здатнiсть учитися та оволодiвати суча-
сними знаннями.
ЗК04. Знання та розумiння предметної обла-
стi та розумiння професiйної дiяльностi.
ЗК05. Здатнiсть застосовувати знання у пра-
ктичних ситуацiях.
ЗК06. Здатнiсть використовувати iнформа-
цiйнi та комунiкацiйнi технологiї.
ЗК07. Здатнiсть генерувати новi iдеї (креа-
тивнiсть).
ЗК08. Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати
якiсть виконуваних робiт.

Продовження на наступнiй сторiнцi
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Спецiальнi (фаховi,
предметнi) компетен-
тностi

ФК01. Здатнiсть до опису прикладної задачi
певної предметної областi, аналiзу умов неви-
значеностi та повноти iнформацiї щодо фун-
кцiонування процесiв i систем та коректного
формулювання математичної постановки за-
дачi.
ФК02. Здатнiсть використовувати знання i
розумiння наукових фактiв, концепцiй, тео-
рiй, принципiв i методiв фундаментальних
дисциплiн для успiшного розв’язання задач
прикладної математики.
ФК03. Здатнiсть до пошуку, систематичного
вивчення та аналiзу науково-технiчної iнфор-
мацiї, вiтчизняного й закордонного досвiду,
пов’язаного iз застосуванням методiв прикла-
дної математики для дослiдження рiзноманi-
тних процесiв та систем.
ФК04. Здатнiсть розробляти, аналiзувати, за-
стосовувати алгоритми та структури даних,
програмнi засоби.
ФК05. Здатнiсть створювати адекватну ма-
тематичну модель формалiзованої задачi та
обирати метод її розв’язання, що забезпечує
потрiбнi точнiсть i надiйнiсть результату.
ФК06. Здатнiсть застосовувати кiлькiснi та
якiснi методи, засоби статистичного моделю-
вання та прогнозування.
ФК07. Здатнiсть запропонувати ефективний
щодо точностi обчислень, стiйкостi, швидко-
дiї та витрат системних ресурсiв алгоритм
розв’язання прикладних задач.
ФК08. Здатнiсть обирати, адаптувати та за-
стосовувати математичнi методи розв’язання
прикладних задач.
ФК09. Здатнiсть застосовувати базовi знан-
ня з методiв iнтелектуального аналiзу даних
та машинного навчання для розв’язання при-
кладних задач.

Продовження на наступнiй сторiнцi
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ФК10. Здатнiсть проводити комп’ютерне мо-
делювання систем i процесiв на основi створе-
них програмних засобiв та/або використову-
ючи вже iснуючi пакети прикладних програм.
ФК11. Здатнiсть до аналiзу, виявлення i са-
мостiйного коректування можливих алгори-
тмiчних помилок пiсля проведення число-
вих експериментiв пiд час математичного i
комп’ютерного моделювання.
ФК12. Здатнiсть висувати, доводити або
спростовувати гiпотези щодо математичної
моделi процесу або системи, емпiрично пере-
вiряти модель на коректнiсть у ходi чисельно-
го експерименту та аналiтичного, емпiрично-
го дослiдження.
ФК13. Здатнiсть проводити обробку, аналiз
та iнтерпретацiю отриманих результатiв, до-
слiджувати практичне використання та ме-
жi їх застосування, складати звiти виконаних
робiт.
ФК14. Здатнiсть до командної роботи у коле-
ктивi виконавцiв, обґрунтування власної дум-
ки щодо реалiзацiї органiзацiйних та управ-
лiнських рiшень, дотримання безпечних умов
працi.
ФК15. Здатнiсть створення документiв
встановленої звiтностi, використання
нормативно-правових документiв у про-
фесiйнiй дiяльностi.
ФК16. Здатнiсть до ефективної професiйної
письмової й усної комунiкацiї українською
мовою та однiєю з офiцiйних мов ЄС.
ФК17. Здатнiсть проектувати, розробляти та
обслуговувати web-застосунки з динамiчним
контентом, використовуючи web-технологiї,
технологiї комп’ютерної графiки та анiмацiї.
ФК18. Здатнiсть застосовувати сучаснi мето-
ди, технологiї та iнструментальнi засоби про-
ектування та створення програмних систем
та їх супроводження.

Продовження на наступнiй сторiнцi
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ФК19. Здатнiсть проектувати логiчнi та фi-
зичнi моделi баз даних.
ФК20. Здатнiсть адмiнiструвати системне та
прикладне програмне забезпечення пiд час
реалiзацiї процесiв життєвого циклу iнфор-
мацiйних систем.

7 – Програмнi результати навчання
РН01. Знати i розумiти сучаснi теорiї i методи математичного, ста-
тистичного та комп’ютерного моделювання на рiвнi достатньому для
розв’язання складних задач у сферi прикладної математики та/або на-
вчаннi.
РН02. Вмiти застосовувати iнструментарiй прикладної математики та
знання фундаментальних наук пiд час вирiшення практичних задач у
професiйнiй дiяльностi.
РН03. Дослiджувати, аналiзувати данi про процеси i системи в рiзно-
манiтних предметних областях для здiйснення математичної форма-
лiзацiї задачi.
РН04. Створювати адекватну математичну модель та обирати ефе-
ктивнi методи розв’язання формалiзованої задачi.
РН05. Розробляти, аналiзувати та застосовувати ефективнi алгоритми
для розв’язання задач у рiзних предметних галузях.
РН06. Дослiджувати математичну модель на предмет iснування та
єдиностi її розв’язку; виявляти та коректувати можливi алгоритмiчнi
помилки; перевiряти точнiсть та надiйнiсть отриманих результатiв.
РН07. Поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделюва-
ння з неформальними процедурами для пошуку оптимальних рiшень.
РН08. Демонструвати знання сучасного рiвня iнформацiйних та
комп’ютерних технологiй, практичнi навички використання спецiалi-
зованих програмних засобiв для вирiшення практичних задач у про-
фесiйнiй дiяльностi.
РН09. Виявляти здатнiсть до самонавчання та продовження профе-
сiйного розвитку.
РН10. Демонструвати навички взаємодiї з iншими людьми, лiдерства,
командної роботи.
РН11. Знати свої права i обов’язки як члена суспiльства, усвiдомлю-
вати цiнностi громадянського суспiльства, верховенства права, прав i
свобод людини i громадянина в Українi.
РН12. Зберiгати моральнi, культурнi, науковi цiнностi та примножу-
вати досягнення суспiльства, використовувати рiзнi види та форми
рухової активностi для ведення здорового способу життя.

Продовження на наступнiй сторiнцi
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РН13. Аналiзувати, цiлеспрямовано шукати i вибирати необхiднi для
вирiшення професiйних завдань iнформацiйно-довiдниковi ресурси i
знання з урахуванням сучасних досягнень науки i технiки.
РН14. Проводити обробку, аналiз i iнтерпретацiю отриманих ре-
зультатiв, створювати звiти виконаних робiт вiдповiдно до вимог
нормативно-правових документiв.
РН15. Знати соцiальнi, екологiчнi, етичнi, економiчнi аспекти, вимоги
охорони працi, виробничої санiтарiї i пожежної безпеки та дотримува-
тись їх у професiйнiй дiяльностi.
РН16. Демонструвати навички самостiйної роботи, гнучкого мислення,
вiдкритостi до нових знань.
РН17. Демонструвати навички професiйного спiлкування, включаючи
усну та письмову комунiкацiю українською мовою та принаймнi однiєю
з офiцiйних мов ЄС.
РН18. Доносити до широкого кола осiб власнi iдеї, судження, вмiння
аргументувати свою позицiю пiд час вирiшення практичних задач у
професiйнiй дiяльностi та/або навчаннi.

8 – Ресурсне забезпечення реалiзацiї програми
Кадрове забезпечення Всi науково-педагогiчнi працiвники, що за-

безпечують освiтньо-професiйну програму
вiдповiдають профiлю i напряму дисциплiн,
що викладаються, мають необхiдний стаж пе-
дагогiчної роботи та досвiд практичної робо-
ти. В процесi органiзацiї навчального процесу
залучаються професiонали з досвiдом дослi-
дницької, управлiнської, iнновацiйної, твор-
чої та фахової роботи

Матерiально-технiчне
забезпечення

Навчальнi примiщення дозволяють повнiстю
забезпечити освiтнiй процес протягом усьо-
го циклу пiдготовки за освiтньо-професiйною
програмою, оскiльки мають достатню кiль-
кiсть комп’ютеризованих та спецiалiзованих
робочих мiсць та обладнаннi необхiдними су-
часними технiчними засобами

Продовження на наступнiй сторiнцi
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Iнформацiйне та
навчально-методичне
забезпечення

Офiцiйний веб-сайт закладу освiти, на яко-
му розмiщена основна iнформацiя про йо-
го дiяльнiсть (структура, лiцензiї та серти-
фiкати про акредитацiю, освiтня дiяльнiсть,
структурнi пiдроздiли, перелiк навчальних
дисциплiн, правила прийому, контактна iн-
формацiя. Навчальний процес забезпечується
навчально-методичними комплексами дисци-
плiн як у друкованому виглядi, так i в еле-
ктроннiй формi. Працює належно оснащена
бiблiотека; читальний зал забезпечений до-
ступом до мережi Iнтернет.

9 – Академiчна мобiльнiсть
Нацiональна кредитна
мобiльнiсть

Не передбачає

Мiжнародна кредитна
мобiльнiсть

Не передбачає

Навчання iноземних
здобувачiв освiти

Не передбачає
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Розподiл змiсту освiтньо-професiйної програми за групами компонентiв та
циклами пiдготовки

№ п/п Цикл пiдготовки Обсяг навчального навантаження
кредитiв ЄКТС %

1 Загальний обсяг обов’язкових
компонентiв

135 75

2 Загальний обсяг вибiркових
компонентiв

45 25

3 Загальний обсяг освiтньо-
професiйної програми

180 100
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2. Перелiк компонент освiтньо-професiйної програми та їх логiчна
послiдовнiсть

2.1 Перелiк компонент освiтньо-професiйної програми

Код н/д
Компоненти освiтньої програми
(навчальнi дисциплiни, курсовi
роботи, практики)

Кiлькiсть
кредитiв Форма пiд-

сумк. кон-
тролю

1 2 3 4
Обов’язковi компоненти (ОК)

I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПIДГОТОВКИ
Обов’язковi навчальнi дисциплiни

ОК 1.1 Економiчна теорiя 3 залiк
ОК 1.2 Iноземна мова (за професiйним

спрямуванням)
6 iспит

ОК 1.3 Iсторiя України 4 iспит
ОК 1.4 Основи екологiї 3 залiк
ОК 1.5 Основи правознавства 3 залiк
ОК 1.6 Соцiологiя 3 залiк
ОК 1.7 Фiзичне виховання 7 залiк
ОК 1.8 Українська мова (за професiй-

ним спрямуванням)
2 iспит

ВСЬОГО (за циклом ЗАГАЛЬНОЇ ПIД-
ГОТОВКИ)

31

II. ЦИКЛ ПРОФЕСIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ
Обов’язковi навчальнi дисциплiни

ОК 2.1 Алгоритмiзацiя та програмува-
ння

12 iспит

ОК 2.2 Iнтегрованi пакети пр. пр. 3 залiк
ОК 2.3 Комп’ютерне проєктування 3 залiк
ОК 2.4 Математична статистика 4 залiк
ОК 2.5 Фiзика 5 залiк
ОК 2.6 Навчальна практика з програ-

мування (2 т.)
3 залiк

ОК 2.7 Бази даних та знань 4 iспит
ОК 2.8 Виробнича практика (6 сем., 4

тиж.)
6 iспит

ОК 2.9 Дискретна математика 4 залiк
ОК 2.10 Математичний аналiз 6 залiк, iспит
ОК 2.11 Курсова робота 3 захист
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1 2 3 4
ОК 2.12 Алгебра та геометрiя 4 iспит
ОК 2.13 Об’єктно-орiєнтоване програ-

мування
6 iспит

ОК 2.14 Навчальна практика з опера-
цiйних систем (5 сем., 2 тиж.).

3 залiк

ОК 2.15 Операцiйнi системи 4 iспит
ОК 2.16 КВАЛIФIКАЦIЙНА РОБОТА 6 захист
ОК 2.17 Методи оптимiзацiї 3.5 iспит
ОК 2.18 Моделювання виробничих та

економiчних процесiв
3 iспит

ОК 2.19 Переддипломна практика (8
сем., 6 тиж.)

9 залiк

ОК 2.20 Тестування програмного забез-
печення

3 залiк

ОК 2.21 Спецiалiзованi мови програму-
вання

6 залiк, iспит

ОК 2.22 Чисельнi методи 3.5 iспит
ВСЬОГО (за циклом ПРОФЕСIЙНОЇ
ПIДГОТОВКИ)

104

ВСЬОГО (за циклом обов’язкових ком-
понент) 135

Вибiрковi компоненти (ВК)
Дисциплiни за вибором закладу освiти
I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПIДГОТОВКИ

ВК 1.1 Основи IТ права 2 залiк
ВК 1.2 Основи фiлософських знань 2 iспит
ВК 1.3 Громадське здоров’я 3 залiк
ВСЬОГО (за циклом ЗАГАЛЬНОЇ ПIД-
ГОТОВКИ)

7

II. ЦИКЛ ПРОФЕСIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ
ВК 2.1 Диференцiальнi рiвняння 4 залiк
ВК 2.2 UI/UX дизайн 3 iспит
ВК 2.3 Архiтектура комп’ютерiв 3 залiк
ВК 2.4 Бiзнес-менеджмент та IТ-

маркетинг
3 залiк

ВК 2.5 Теорiя ймовiрностей 3.5 iспит
ВК 2.6 Web-технологiї та web-дизайн 3.5 iспит
ВСЬОГО (за циклом ПРОФЕСIЙНОЇ
ПIДГОТОВКИ)

20

ВСЬОГО (за циклом дисциплiни за ви-
бором закладу освiти) 27
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1 2 3 4

Дисциплiни вiльного вибору студентiв
ВК 3.1 Вибiркова навчальна дисциплi-

на
3 залiк

ВК 3.2 Вибiркова навчальна дисциплi-
на

3 залiк

ВК 3.3 Вибiркова навчальна дисциплi-
на

3 залiк

ВК 3.4 Вибiркова навчальна дисциплi-
на

3 залiк

ВК 3.5 Вибiркова навчальна дисциплi-
на

3 залiк

ВК 3.6 Вибiркова навчальна дисциплi-
на

3 залiк

ВСЬОГО (за циклом дисциплiни вiльно-
го вибору студентiв) 18

ВСЬОГО (за циклом вибiркових компо-
нент) 45

ВСЬОГО 180.0
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2.2. Структурно-логiчна схема освiтньо-професiйної програми спецiальностi 113 Прикладна математика

Перший рiк навчання Другий рiк навчання Третiй рiк навчання
3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

Математична
статистика Iноземна мова (за професiйним спрямуванням)

Основи
фiлософських

знань

Громадське
здоров’я

Iсторiя України Операцiйнi
системи

Математичний
аналiз Основи IТ права

Моделювання
виробничих та
економiчних

процесiв

Соцiологiя Економiчна
теорiя

Українська мова
(за професiйним
спрямуванням)

Дискретна
математика

Теорiя
ймовiрностей

Тестування
програмного
забезпечення

Основи екологiї
Алгебра та
геометрiя

Бази даних та
знань Чисельнi методи

Бiзнес-
менеджмент та
IТ-маркетинг

Фiзика
Математичний

аналiз Курсова робота Методи
оптимiзацiї

Спецiалiзованi
мови

програмування

Фiзичне виховання
Диференцiальнi

рiвняння

Спецiалiзованi
мови

програмування
UI/UX дизайн

Алгоритмiзацiя та
програмування

Об’єктно-
орiєнтоване

програмування

Архiтектура
комп’ютерiв

Web-технологiї та
web-дизайн

Вибiркова
навчальна
дисциплiна



19

ПРОЄКТ

Перший рiк навчання Другий рiк навчання Третiй рiк навчання
3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр

Iнтегрованi
пакети пр. пр.

Основи
правознавства

Вибiркова
навчальна
дисциплiна

Вибiркова
навчальна
дисциплiна

Вибiркова
навчальна
дисциплiна

Переддипломна
практика (8 сем.,

6 тиж.)

Комп’ютерне проєктування

Навчальна
практика з
операцiйних

систем (5 сем., 2
тиж.).

Виробнича
практика (6 сем.,

4 тиж.)

КВАЛIФIКА-
ЦIЙНА РОБОТА

Вибiркова
навчальна
дисциплiна

Вибiркова
навчальна
дисциплiна
Навчальна
практика з

програмування (2
т.)
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3. Форма атестацiї здобувачiв фахової передвищої освiти

Форми атестацiї здо-
бувачiв фахової пере-
двищої освiти

Атестацiя зi спецiальностi здiйснюється у
формi публiчного захисту квалiфiкацiйної ро-
боти.

Вимоги до квалiфiка-
цiйної роботи

Квалiфiкацiйна робота має передбачати
розв’язання складної спецiалiзованої задачi
прикладної математики, що характеризує-
ться комплекснiстю та/або невизначенiстю
умов.
У квалiфiкацiйнiй роботi не може бути ака-
демiчного плагiату, фальсифiкацiї та iнших
видiв академiчної доброчесностi.
Квалiфiкацiйна робота має бути оприлюдне-
на на офiцiйному сайтi коледжу або у репо-
зитарiї Коледжу ЧНУ.
Оприлюднення квалiфiкацiйних робiт, що мi-
стять iнформацiю з обмеженим доступом,
здiйснювати у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства.

Вимоги до публiчного
захисту квалiфiкацiй-
ної роботи

До захисту квалiфiкацiйної роботи допуска-
ються здобувачi освiти, якi повнiстю вико-
нали всi вимоги iндивiдуального навчально-
го плану. Захист квалiфiкацiйної роботи про-
водиться на вiдкритому засiданнi спецiально
створеної Екзаменацiйної комiсiї. Екзамена-
цiйна комiсiя заслуховує автора квалiфiкацiй-
ної роботи, рецензiю на неї та вiдгук науково-
го керiвника. Усний виступ здобувача освiти
на вiдкритому засiданнi Екзаменацiйної комi-
сiї повинен мiстити в собi:
- чiтке формулювання проблеми;
- обґрунтування її актуальностi;
- розкриття ступеню наукової розробки про-
блеми;
- визначення мети квалiфiкацiйної роботи, за-
собiв її досягнення, конкретних завдань;
- вiдомостi про структуру роботи;
- виклад зроблених автором узагальнень, ви-
сновкiв, рекомендацiй.

Продовження на наступнiй сторiнцi

20



ПРО
ЄКТ

Здобувач освiти зобов’язаний також по сутi
вiдповiсти на запитання членiв Екзаменацiй-
ної комiсiї, дати аргументованi роз’яснення
щодо критичних зауважень рецензiї.
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4. Матриця вiдповiдностi програмних компетентностей компонентам
освiтньо-професiйної програми «Прикладна математика»
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ЗК01 + + + + + +
ЗК02 + + + + + + +
ЗК03 + + + + + + + + + + +
ЗК04 + + + + + + + +
ЗК05 + + + +
ЗК06 + + + + + + + + +
ЗК07 + + +
ЗК08 + + + +
ФК01 + + + +
ФК02 + + + + + + +
ФК03 + + + + +
ФК04 + + + + + + + + +
ФК05 + + + +
ФК06 + + + + +
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ФК10 + + + +
ФК11 + + + +
ФК12 + + + +
ФК13 + + + + + + +
ФК14 + + + + +
ФК15 + + + +
ФК16 +
ФК17 + + + +
ФК18 + + + + + + +
ФК19 + +
ФК20 + + +
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5. Матриця забезпечення програмних результатiв навчання (ПРН) вiдповiдними компонентами
освiтньо-професiйної програми «Прикладна математика»
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