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1. Вступ 

Метою цього проекту є розробка галузевих рамок кваліфікацій в галузі 

інформаційних технологій. При цьому необхідною задачею є розробка 

освітньо-кваліфікаційних характеристик для магістрів і бакалаврів в галузі 

інформаційних технологій. 

 При розробці характеристик необхідно врахувати і основні принципи 

Болонського процесу та особливості Української сфери праці та освіти, 

відображені у ряді документів і в результатах деяких проектів. 

Одним з основних інструментів Болонського процесу є Європейська рамка 

кваліфікацій, схвалена Європейським парламентом 23 квітня 2008 року, в цілях 

«...Забезпечення прозорості, порівнянності і визнання кваліфікацій та дипломів 

і свідоцтв про освіту в цілях розвитку академічної та трудової мобільності 

громадян на європейському континенті». З появою EQF національні системи 

кваліфікацій, що включають і національні галузеві системи кваліфікацій 

(Галузеві рамки кваліфікацій, SQF), отримали можливість зіставлення 

професійних кваліфікацій. 



Наприкінці 2008 року в Консультативній раді розвитку та підтримки EQF 

(EQF Advisory Group) Європейська комісія заснувала робочу групу, яка стала 

займатися різними питаннями, пов'язаними використанням принципів EQF для 

гармонізації та розробки галузевих рамок кваліфікацій. В результаті 

проведених в цій галузі досліджень були зроблені деякі висновки, наприклад: 

 деякі SQF, по суті, є каталогами детальних описів кваліфікацій, що 

дозволяють виробляти оцінювання та сертифікацію фахівців. 

Кваліфікації пов'язані з рівнями EQF і з профілями посад, 

поширених в галузі;  

 інші SQF, також пов'язані з рівнями EQF і профілями сектора, 

містять рамкові опису компетенцій працівників і насамперед 

призначені для використання рішення задач ринку праці. Такі рамки 

компетенцій служать надійними орієнтирами, що дозволяють 

описати результати навчання в термінах очікування роботодавців за 

частиною характеристик успішного виконання робіт в певному 

контексті робочого простору. Такі рамки надають можливості для 

гнучкого формування профілів посад динамічно змінюються 

секторів;  

 для об'єктивного врахування інтересів роботодавців галузеві 

кваліфікаційні рамки, як правило, розробляються поза традиційної 

системи професійної освіти.  

У багатьох країнах світу вже реалізовані рішення постійної адаптації 

освітніх програм до вимог роботодавців та облік динамічно розвивається ІКТ-

сектора на основі рамок компетенцій та кваліфікацій. Тому перш ніж 

приступити до розробки нової рамки, експерти INARM вивчили результати 

найбільш успішних проектів. 

 

1.1. Про проект INARM 

В умовах посилення процесів глобалізації у всіх сферах економічного та 

соціального життя розробка механізмів підтримки навчання протягом життя і 



трудової мобільності набувають особливого значення, як для індивідуумів, так і 

для компаній і навіть держав. Засновані на узгоджених між собою національних 

рамках кваліфікацій, галузеві рамки кваліфікацій (далі, ГРК) дозволяють, з 

одного боку, зіставити результати навчання різних освітніх та сертифікаційних 

систем, а з іншого боку, зберегти індивідуальні особливості національних 

систем освіти та інституційних засад ринку праці. Необхідно відзначити, що 

розробка ГРК є ресурсоємним і тривалим процесом, що вимагають узгоджених 

дій усіх зацікавлених сторін. У цьому зв'язку фінансований Єврокомісією 

проект TEMPUS «INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNA-STYLE 

QUALIFICATIONS FRAMEWORKS» (далі, INARM), спрямований на 

реалізацію механізмів Болонського процесу в галузі вищої освіти дозволив 

трьом країнам, що мають загальні історичні корені - Росії, Вірменії та України 

(далі, КП - країни-партнери), об'єднати зусилля в розробці СРК в області 

Інформатика та Менеджмент. 

За умовами проекту INARM при розробці національної галузевої рамки 

експертам необхідно поєднати національні інституційні механізми і 

загальноєвропейську методологію розробки ГРК, запропоновану Європейським 

центром розвитку професійної освіти (European Centre for the Development of 

Vocational Training, далі Cedefop). Проект INARM включає декілька основних 

етапів: 

a) концептуалізація і дизайн: на цьому етапі країни КП визначають 

загальну концепцію і основні цілі майбутніх фахівців в областях 

Інформатики та Менеджменту, які, забезпечать основу для залучення 

до цих розробок зацікавлених сторін з метою врахування конкретних 

потреб конкретної КП; 

b) консультації і тестування: далі пропозиції з проектування ГРК будуть 

представлені більше широких аудиторій зацікавлених сторін. 

зовнішній експертна оцінка СКФ здійснюватиметься партнерами з ЄС 

для забезпечення сумісності з Європейськими стандартами; 



c) офіційне визнання/схвалення: для забезпечення стійкості результатів 

проекту розробки ГРК необхідно заручитися підтримкою органів, 

регулюючих відносини сторін, зацікавлених у використанні ГРК. 

d) практична реалізація; цей етап передбачає застосування ГРК в 

практиці роботи ВНЗ. 

Ця публікація містить пропозиції групи українських експертів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з розробки освітньо-

кваліфікаційних характеристик для магістрів і бакалаврів в галузі 

інформаційних технологій. 

 

2. Обґрунтування вибору методики та джерел інформації для розробки 

освітньо-кваліфікаційних характеристик для магістрів та бакалаврів 

в галузі інформаційних технологій 

 Методологія розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик для 

магістрів та бакалаврів в галузі інформаційних технологій створювалася на 

основі наступних джерел інформації:  

 Проект Закону «Про освіту»
1
. 

 Закон України «Про вищу освіту»
2
. 

 Національна рамка кваліфікацій
3
. 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
4
. 
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 Проект Закону України «Про освіту» [Ел.ресурс]: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
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23.11.2011 № 1341. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 
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спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Ел. ресурс]: 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46971/ 
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 Класифікатор професій
5
. 

 Європейська рамка ІКТ-компетенцій 3.0
6
. 

 Галузевий стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 

«Інформатика»
7
. 

 Computer Science Curriculum 2013
8
. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 230100 

―Информатика и вычислительная техника‖
9
. 

 Матеріали робочих семінарів INARM. 

 Збір та аналіз запитів роботодавців в Україні. 

 Та інші. 

 

Як видно з опису цих проектів, понятійний апарат і термінологія значно 

різняться, в зв'язку з чим виникла необхідність вивчити терміни, зіставити їх 

визначення і запропонувати для цілей даного проекту єдину термінологію. 

Перш за все необхідно розглянути існуючі методики, інструменти та джерела 

інформації стосовно характеристик галузі професійної діяльності 

«Інформатика». 

 

Експерти INARM від Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка дійшли висновку, що перш ніж приступити до розробки освітньо-

кваліфікаційних характеристик для магістрів та бакалаврів в галузі 

інформаційних технологій, насамперед, проаналізувати вимоги вітчизняного 

IT-ринку та визнані світові освітні стандарти. Перелік  зазначених освітньо-
                                                           
5
 Класифікатор професій ДК 003:2010. — К. : Соцінформ, 2010. — 746 с. 
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 European e-Competence Framework, e-CF [El. resource]. — URL: www.ecompetences.eu 
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 Галузевий стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 040302 «Інформатика». — К., 2010. 

8
 Computer Science Curriculum 2013 : Strawman Draft. The Joint Task Force on Computing Curricula, Association for 

Computing Machinery, IEEE-Computer Society [El. resource]. — URL: 

http://ai.stanford.edu/users/sahami/CS2013/strawman-draft/cs2013-strawman.pdf. 

9
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 230100 ―Информатика и вычислительная техника‖. — М., 2009. 



кваліфікаційних характеристик покликаний сприяти формуванню 

компетентних фахівців та професіоналів певних IT-професій.  

Одним з ключових елементів професійної підготовки IT-фахівців є 

дисципліни циклу професійної та практичної (ПП) підготовки фахівців та 

професіоналів в галузі. Тобто, слід переглянути перелік дисциплін циклу ПП 

підготовки, а також оновити робочі навчальні програми дисциплін цього 

переліку з урахуванням розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик для 

магістрів та бакалаврів в новому компетентнісно-орієнтованому стандарті з 

інформатики. Згаданий перегляд переліку дисциплін доцільно здійснювати з 

урахуванням міжнародного досвіду та вимогам IT-галузі.  

Іншою, не менш важливою задачею є формування співвідношень 

дисциплін та освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідно до IT-

професій. 

 

2.1 Актуальність проблеми 

Розробка програмного забезпечення в Україні є індустрією, що динамічно 

розвивається. Розробка програмного забезпечення в Україні наразі розвивається 

в перспективну індустрію, яка може стати локомотивом відродження нашої 

економіки. За даними асоціації «IT-Ukraine»
10

 дефіцит фахівців у галузі 

інформаційних технологій в Україні зростає з кожним роком. Проте 

влаштуватися на роботу в ІТ-компаніях може лише 25% випускників. 

Кваліфікація решти не відповідає вимогам компаній. Отже, актуальною є 

проблема підвищення якості професійної підготовки ІТ-спеціалістів, 

кваліфікація та рівень компетенцій яких відповідали б сучасним потребам ІТ-

ринку та світовим вимогам. 

Для вирішення цього завдання потрібно реформувати національну систему 

ІТ-освіти, орієнтуючись на досягнення високих рівнів світових стандартів. З 

огляду на це особливої ваги набуває забезпечення відповідності українського 

стандарту освітньо-професійної підготовки фахівців в IT-галузі вимогам ІТ-

індустрії та визнаним світовим зразкам освітньо-професійної підготовки 
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Дослідження держзамовлення на ІТ спеціальності [Ел ресурс]: http://itukraine.org.ua/doslidzhennya 



фахівців у галузі. Одним з ключових елементів професійної підготовки IT-

фахівців є дисципліни циклу професійної та практичної (ПП) підготовки 

фахівців в галузі. Тобто, слід переглянути перелік дисциплін циклу ПП 

підготовки, а також оновити робочі навчальні програми дисциплін цього 

переліку з урахуванням розробки компетентнісно орієнтованого стандарту з 

інформатики. Згаданий перегляд переліку дисциплін доцільно здійснювати з 

урахуванням міжнародного досвіду та вимогам IT-галузі. 

Проблемам розробки вітчизняної Національної рамки кваліфікацій (НРК) 

на основі європейського досвіду присвячені чисельні дослідження науковців та 

менеджерів освіти: О. Голубенка, Ю. Зіньковського, В. Кременя, В. Лугового, 

І. Мендзебровського, С. Мельника, Т. Морозової, Н. Ничкало, З. Сайдаметової, 

С. Сисоєвої та інші
11,12,13,14,15

. Зокрема, проблемами підвищення якості IT-освіти 

на основі компетентнісно орієнтованого стандарту присвячені дослідження 

наступних українських науковців: І. Мендзебровського, Т. Морозової, 

М. Нікітченко, З. Сайдаметової та інші
16,17,18,19

. У процесі розробки НРК 

українські вчені зробили чимало вичерпних узагальнень щодо обґрунтування 

концептуальних засад створення НРК та співставлення українських 

кваліфікацій з європейською рамкою професійних кваліфікацій. 
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3. Методологія створення освітньо-кваліфікаційних характеристики 

для магістрів і бакалаврів з комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій 

В IT-галузі все більш затребуваним результатом освіти стає 

компетентність. 

Терміни вживаються у такому значенні
20

: 

автономність і відповідальність - здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 

який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання 

та/або професійної діяльності; 

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважений компетентний орган встановив, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

компетентність/компетентності - здатність особи до виконання певного 

виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші 

особисті якості; 

комунікація - взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, 

узгодження дій, спільної діяльності; 

результати навчання - компетентності (знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати 

особа після завершення навчання; 
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уміння - здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні 

(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням 

методів, матеріалів, інструкцій та інструментів). 

Відповідно до закону України «Про вищу освіту»
21

  Національна рамка 

кваліфікацій (НРК) - це системний і структурований за компетентностями 

опис кваліфікаційних рівнів. Національна рамка кваліфікацій спрямована 

на: 

1) введення європейських стандартів та принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; 

2) забезпечення гармонізації норм законодавства у сфері освіти та 

соціально-трудових відносин; 

3) сприяння національному і міжнародному визнанню кваліфікацій, 

здобутих в Україні; 

4) налагодження ефективної взаємодії сфери освітніх послуг та ринку 

праці. 

Галузеві рамки кваліфікацій можуть розроблятися для конкретизації опису 

кваліфікаційних рівнів у термінах компетентностей, що характерні для 

кваліфікацій певної галузі знань або виду економічної діяльності. 

Кваліфікаційні рівні галузевих рамок кваліфікацій ставляться у 

відповідність до кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій.  

Для формування необхідних компетенцій слід переглянути зміст умінь та 

навичок, формуванню яких сприятимуть дисципліни, визначені стандартом 

освітньо-професійної підготовки фахівців у галузі інформатики. При 

формуванні компетенцій надзвичайно важливим фактором є тісна взаємодія з 

IT-галуззю. Важливою передумовою вироблення затребуваних компетенцій є 

набуття студентами досвіду роботи, якого у межах освітньої програми можна 

досягти під час лабораторних робіт та групових проектів на початкових курсах 
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та за рахунок підвищення ролі виробничої практики в IT-компаніях та сприяння 

фаховій сертифікації на старших курсах.  

Актуальним є завдання формування опису компетенцій, необхідних для 

IT-професій та формування співвідношень дисциплін та компетенцій 

відповідно до IT-професій, що здобуваються. З метою вирішення проблеми 

удосконалення та універсалізації компетенцій у галузі інформаційно-

телекомунікаційних технологій (ІКТ) за ініціативою ЄС започатковано 

розробку еталонної метарамки компетенцій у цій галузі — European e-

Competence Framework (e-CF). З описом загальної структури європейської 

рамки e-компетенцій можна ознайомитися у статті Т. Морозової та 

І. Мендзебровського
22

. З метою підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня 

випускників та досягнення адекватності змісту профільних освітньо-

професійних програм вимогам ринку праці в галузі інформаційних технологій 

та міжнародного визнання кваліфікацій з IT-спеціальностей, пропонованих ВНЗ 

України, вважаємо за доцільним запровадження європейських стандартів та 

принципів забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до 

компетентності фахівців. 

У 2011 році Кабінет Міністрів України затвердив Національну рамку 

кваліфікацій (далі НРК)
23

, яка є системним і структурованим описом 

кваліфікаційних рівнів за компетентностями. З урахуванням European e-

Competence Framework (e-CF) та Національної рамки кваліфікацій можна 

запропонувати таку модель співвідношення рівнів e-CF рівням НРК та 

освітньо-професійних ступенів.  

Таким чином, галузева рамка кваліфікацій для галузі знань «Інформаційні 

технології» повинна з одного боку будуватися у відповідності до 

кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій, а з іншого бути 
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узгодженою з відповідною кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 

для забезпечення академічної та професійної мобільності та навчання протягом 

життя. Визнаною рамкою кваліфікацій у галузі інформаційно-

телекомунікаційних технологій (ІКТ) на Європейському просторі є розроблена 

за ініціативою ЄС еталонна метарамка компетенцій у цій галузі — European e-

Competence Framework (e-CF).  

Таблиця 1. Співвідношення рівнів e-CF з рівнями НКР та освітньо-

професійними ступенями 

 

Рівні e-

CF 

Відповідні 

рівні НКР 

Ступені освіти Рівні освіти 

e-5 9 Доктор наук Науковий рівень 

e-5 8 Доктор філософії  Третій (освітньо-науковий) 

рівень 

e-4 7 Магістр Другий (магістерський) рівень 

e-3 6 Бакалавр Перший (бакалаврcький) 

рівень 

e-2 5 Молодший бакалавр Початковий рівень (короткий 

цикл) вищої освіти 

e-2 4  Кваліфікований 

робітник 

Професійно-технічна освіта 

e-1 3  Повна загальна середня освіта 

- 2  Базова загальна середня освіта 

- 1  Початкова загальна освіта 

- 0  Дошкільна освіта 



Як зазначається в Європейській рамці ІКТ-компетенцій European e-

Competence Framework, до такого співвідношення між рівнями e-CF, НКР та 

освітньо-професійних ступенів слід прагнути, але при цьому не слід забувати 

про надзвичайну важливість професійного досвіду для набуття компетенцій 

згідно з рівнями e-CF. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» маємо: 

Шифр 

галузі 

  Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування спеціальності 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

124 Системний аналіз 

125 Кібербезпека 

Згідно з Національним класифікатором професій
24

, професійні види робіт, 

які передбачають здобуття кваліфікації бакалавра, належать до розділу 

―фахівці‖, а роботи, які потребують кваліфікації спеціаліста або магістра, 

належать до розділу ―професіонали‖. Зокрема, до фахівців кваліфікаційного 

угруповання техніки-програмісти (код 3121) належать: технік-програміст, 

фахівець з інформаційних технологій, фахівець з комп’ютерної графіки 

(дизайну), фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, 

фахівець з розроблення комп’ютерних програм. До професіоналів 

кваліфікаційного угруповання ―професіонали‖ в галузі програмування (код 
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2132) належать: молодший науковий співробітник (програмування), науковий 

співробітник (програмування), науковий співробітник-консультант 

(програмування), інженер-програміст, програміст (база даних), програміст 

прикладний та програміст системний. 

Представлені кваліфікаційні характеристики працівників згаданих 

професій не є порівнянними з НРК та e-CF. Таким чином, актуальним є 

завдання сформувати професійні стандарти на основі системи компетентностей 

НРК та зіставити рівні професійних кваліфікацій з НРК. За основу професійних 

стандартів, на думку автора, доцільно взяти Європейську рамку ІКТ-

компетенцій
25

. 

Відповідно до Національного класифікатора професій освітньо-професійна 

програма з інформатики повинна встановлювати вимоги до змісту, обсягу й 

рівня освіти та професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій (на 

рівні бакалаврату) та професіоналів в галузі програмування (на рівні 

магістратури). 

В
26

 показано непорівнюваність НРК та e-CF та актуальність формування 

професійних стандартів на основі системи компетентностей НРК. За основу 

професійних стандартів, на думку автора, доцільно взяти Європейську рамку 

ІКТ-компетенцій.  

Наведені вище IT-професії нескладно співвіднести з ІКТ-профілями, 

репрезентованими European e-Competence Framework 3.0: розробник 

(Developer), спеціаліст з тестування (Test Specialist), спеціаліст з медіа (Digital 

Media Specialist).  

Таблиця 2. Співвідношення е-компетенцій та професій, представлених 

Національним класифікатором 

Європейсь-кий Українські назви професій 
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ІКТ профіль ОКР “бакалавр” ОКР “магістр” 

Розробник 

(Developer) 

Технік-програміст, фахівець з 

розробки комп’ютерних 

програм 

Інженер-програміст, 

програміст (база даних), 

програміст прикладний, 

програміст системний 

Спеціаліст з 

медіа (Digital 

Media Specialist) 

Фахівець з комп’ютерної 

графіки (дизайну) 

 

Програміст прикладний  

Спеціаліст з 

тестування (Test 

Specialist)  

Фахівець з розробки та 

тестування програмного 

забезпечення 

 

 

Відповідно до наведених ІКТ-профілів можна визначити перелік 

професійних рівнів ІКТ-компетенцій Європейської рамки ІКТ-компетенцій 3.0. 

Ці рівні мають набуватися на різних рівнях НРК, а на їх здобуття має бути 

спрямована освітньо-професійна програма підготовки фахівців відповідного 

рівня. У табл. 3 наведена «скелетна» структура рівнів компетенцій, 

запропонована Європейською рамкою ІКТ-компетенцій 3.0, необхідних для 

певних IКT-профілів і, відповідно, для IT-професій, зіставимих з ними. 

Таблиця 3. Розподіл e-компетенцій відповідно до IKT-профілів в галузі 

“Інформаційні технології” 

Дескрипто

р 1, 

e-

компетенці

ї 

Дескриптор 2, 

e-компетенції 

Дескриптор 3, рівні застосування 

компетенцій 

Розробни

к 

Спеціаліс

т з 

тестуванн

я 

Спеціаліс

т з медіа 

Усього 

Планування A.6. 

Проектування 

  e-2 e-1, e-2 



додатків 

Побудова B.1. Розробка 

застосувань  

e-3 e-3 e-3 e-3, e-4 

B.2. Інтеграція 

систем 

e-2 e-2, e-3  e-2, e-3 

B.3. Тестування e-2 e-2, e-3 e-2 e-2, e-3 

B.4. Розгортання 

рішень 

 e-3 e-3 e-3 

B.5. Розробка 

документації 

e-3  e-3 e-3 

Запуск C.4. Керування 

проблемами 

e-3 e-2, e-3  e-2, e-3 

Включення D.12. Цифровий 

маркетинг 

  e-2 e-2 

 

Таким чином, кожному з перерахованих ІКТ-профелів відповідає набір e-

компетенцій. Здобуття яких повинно бути передбачене у межах засвоєння 

дисциплін, перелік яких має бути узгоджений з переліками дисциплін 

провідних світових зразків стандартів освітньо-професійної підготовки IT-

фахівців
27,28,29

. Така розробка компетентнісно орієнтованого стандарту вищої 

освіти сприятиме підвищенню якості підготовки кваліфікованих фахівців з 

інформатики з метою досягнення відповідності рівня компетенцій вимогам 
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сучасного ІТ-ринку та світовим освітнім стандартам, а також міжнародному 

визнанню українського диплому в світі. 

Однією з важливих задач на шляху розробки компетентнісно 

орієнтованого стандарту вищої освіти є співвідношення узгодженому переліку 

дисциплін професійної підготовки (ПП) фахівців з інформатики списку e-

компетенцій, запропонованих Європейською рамкою ІКТ-компетенцій 2.0 [1]. 

Відповідно до пропозицій [12, 15] в першому стовпчику таблиці 1 задано 

перелік дисциплін ПП, який є модифікованим списком дисциплін ПП 

галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом 040302 

«Інформатика» 2010 року [2]. Кожній з цих дисциплін в другому стовпчику 

таблиці 1 співставлено список е-компетенцій, набуттю яких повинна сприяти 

відповідна дисципліна. 

Таблиця 4. Розподіл e-компетенцій відповідно до узгодженого з 

міжнародними зразками списку дисциплін ПП підготовки фахівців з 

інформатики (рівень бакалаврату) 

Шифр та назва навчальної 

дисципліни 

Дескриптор 2 та дескриптор 3, рівні 

застосування компетенцій 

1 2 

ПП 3.01.01 Алгоритми і 

структури даних. 

A.6. Проектування додатків (e-1, e-2); B.1. 

Розробка застосувань (e-1, e-2). 

ПП 3.02.01 Архітектура ОС. C.2. Підтримка змін (e-2, e-3); C.4. Керування 

проблемами (e-2, e-3) 

ПП 3.03.01 Бази даних та ІС A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. Розробка 

застосувань (e-1, e-2); B.2. Інтеграція систем 

(e-2, e-3); D.10. Керування інформацією та 

знаннями (e-3). 

ПП 3.04.01 Безпека 

життєдіяльності 

A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4). 



ПП 3.05.01 Захист інформації D.1. Розробка стратегії інформаційної безпеки 

(e-4); E.8. Керування інформаційною 

безпекою (e-2, e-3). 

ПП 3.07.01 Інформаційні мережі B.2. Інтеграція систем (e-2); B.4. Розгортання 

рішень (e-1, e-2); С-4. Керування проблемами 

(e-2, e-3). 

ПП 3.09.01 Методика викладання 

математики та інформатики 

D.3. Організація навчання (e-2, e-3). 

ПП 3.10.01 Обробка зображень 

та мультимедіа 

A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2); B.4. 

Розгортання рішень (e-3); D.12. Цифровий 

маркетинг (e-2) 

ПП 3.11.01 Операційні системи 

та системне програмування 

A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2); B.1. 

Розробка застосувань ( (e-2, e-3). 

ПП 3.11.01 Організація та 

обробка електронної інформації 

A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. Дизайн 

застосувань (e-1, e-2); B.2. Інтеграція систем 

(e-2, e-3); D.10. Керування інформацією та 

знаннями (e-3). 

ПП 3.13.01 Основи 

програмування 

A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. Дизайн 

застосувань (e-2, e-3); B.2. Інтеграція систем 

(e-2, e-3); B.3. Тестування (e-1); B.5. Розробка 

документації (e-1). 

ПП 3.14.01 Паралельні та 

розподілені обчислення 

A.6. Дизайн застосувань (e-2); B.1. 

Проектування та розробка (e-2, e-3). 

ПП 3.15.01 Платформи 

корпоративних ІС 

A.5. Проектування архітектури (e-3); B.1. 

Проектування та розробка (e-2). 

ПП 3.16.01 Програмування та A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2); B.1. 

Дизайн застосувань (e-2, e-3); B.2. Інтеграція 



підтримка веб-застосувань систем (e-2). 

ПП 3.17.01 Проектування 

програмних систем 

B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3). 

ПП 3.18.01 Системний аналіз та 

теорія прийняття рішень 

E.1. Розробка прогнозів (e-3). 

ПП 3.19.01 Теорія 

програмування 

B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3). 

СВ.2.14 Функціональне 

програмування 

A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2). 

СВ.3.04 Соціальні та професійні 

питання інформатики 

A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4); E.1. Розробка 

прогнозів (e-3); E.4. Керування взаєминами 

(e-3, e-4). 

СВ.5.13 Основи авторського права 

A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4); E.1. Розробка 

прогнозів (e-3). 

СВ.1.15 Нейронні мережі 

D.10. Керування інформацією та знаннями (e-

3). 

СВ.1.12 Моделювання складних 

систем 

A.6. Дизайн застосувань (e-1); E.1. Розробка 

прогнозів (e-3). 

СВ.1.10 Моделювання 

інформаційних процесів 

E.1. Розробка прогнозів (e-3). 

(Нова) Робототехніка 

D.10. Керування інформацією та знаннями (e-

3). 

(Нова) Мобільні платформи 

A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2); B.1. 

Дизайн застосувань (e-2, e-3); B.2. Інтеграція 

систем (e-2). 



(Нова) Цифровий 

криміналістичний аналіз 

E.1. Розробка прогнозів (e-3). 

 

На рівні магістратури дисципліни циклу професійної підготовки 

професіоналів в галузі «Інформатики» покликані закріпити та поглибити, 

необхідні для опанування основних ІКТ-профелів компетенції, крім того 

опанувати нові компетенції, вожливі для таких ІКТ-профелів, як мережевий 

фахівець, системний архітектор та аналітик.  

Таблиця 5. Розподіл e-компетенцій відповідно до навчального плану 

факультету кібернетики узгодженого з міжнародними зразками списку 

дисциплін ПП підготовки професіоналів з інформатики (рівень 

магістратури) 

Шифр та назва навчальної 

дисципліни 

Дескриптор 2 та дескриптор 3, рівні 

застосування компетенцій 

1 2 

ППН.01 Штучний інтелект D.10. Керування інформацією та знаннями (e-

3). 

ППН.02 UNIX-подібні 

операційні системи 

A.6. Розробка (e-1, e-2); B.1. Розробка 

застосувань ( (e-2, e-3). 

ППН.03 Програмна 

інженерія 

A.5. Проектування архітектури (e-3, e-4);  B.1. 

Розробка застосувань (e-2, e-3); B.2. Інтеграція 

систем (e-3, e-4); B.3. Тестування (e-1, e-2); 

B.5. Розробка документації (e-1, e-2, e-3), B.6. 

Системотехніка (e-3, e-4), C.2. Підтримка змін 

(e-3);  

ППН.04 Виробнича 

практика  "Розробка 

A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. Дизайн 

застосувань (e-2, e-3); B.2. Інтеграція систем 



програмно-інформаційних 

систем" 

(e-2, e-3); B.3. Тестування (e-1); B.5. Розробка 

документації (e-1).C.2. Підтримка змін (e-2, e-

3); C.4. Керування проблемами (e-2, e-3) 

ППН.06 Підготовка 

випускної кваліфікаційної 

роботи 

A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. Дизайн 

застосувань (e-2, e-3); B.2. Інтеграція систем 

(e-2, e-3); B.3. Тестування (e-1); B.5. Розробка 

документації (e-1). 

ППB.01 Інтелектуальна 

обробка текстів    

D.10. Керування інформацією та знаннями (e-

3). 

ППB.02 Основи 

процесології та 

інформаційне 

моделювання систем  

A.6. Дизайн застосувань (e-1); E.1. Розробка 

прогнозів (e-3). 

ППB.03 Формальні 

методи розробки 

програмних систем  

A.5. Проектування архітектури (e-3, e-4);  B.1. 

Проектування та розробка (e-2, e-3), A.9. 

Інновації (e-4) 

ППB .04 Актуальні 

проблеми "Data Mining"  

C.2. Підтримка змін (e-2, e-3); C.4. Керування 

проблемами (e-2, e-3) 

ППB.05 Прикладна 

логіка 

B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3), A.9. 

Інновації (e-4) 

ППB .06 Валідація та 

верифікація програмних 

систем  

A.2. Управління рівнем сервісу (e-3, e-4), A.6. 

Дизайн застосувань (e-2); D.4. Купівля (e-2) 

ППB.07 Розподілені 

системи обробки інформації 

C.2. Підтримка змін (e-2, e-3); C.4. Керування 

проблемами (e-2, e-3) 

ППB .08 Композиційні B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3), A.9. 



логіки  Інновації (e-4) 

ППB.09 Інтелектуальні 

технології 

D.10. Керування інформацією та знаннями (e-

3). 

 

Узагальнення переліку е-компетенцій, набуттю яких сприятиме перелік 

дисциплін узгодженого галузевого стандарту вищої освіти підготовки 

бакалаврів за напрямом 04302 «Інформатика», наведено в таблиці 6. 

Таблиця 6. Узагальнений розподіл e-компетенцій відповідно до 

узгодженого з міжнародними зразками списку дисциплін ПП підготовки 

фахівців з інформатики 

Дескрипто

р 1, e-

компетенці

ї 

Дескриптор 2, e-компетенції Дескриптор 

3, рівні 

застосування 

компетенцій 

за 

дисциплінам

и ПП 

узгодженої 

програми 

(бакалаврат) 

Дескриптор 3, 

рівні 

застосування 

компетенцій за 

дисциплінами 

ПП навчальної 

програми 

факультету 

кібернетики 

КНУ 

(магістратура) 

1 2 3 3 

Планування A.2. Управління рівнем 

сервісу 

 e-3, e-4 

A.5. Проектування 

архітектури  

e-3 e-3, e-4 

A.6. Дизайн застосувань e-1, e-2 e-1, e-2 

A.8. Стійкий розвиток e-3, e-4  

A.9. Інновації   e-4 



Побудова B.1. Дизайн застосувань e-1, e-2, e-3 e-2, e-3 

B.2. Інтеграція систем e-2, e-3 e-2, e-3, e-4 

B.3. Тестування e-1 e-1, e-2 

B.4. Розгортання рішень e-1, e-2, e-3  

B.5. Розробка документації e-1 e-1, e-2, e-3 

B.6. Системотехніка  e-3, e-4 

Запуск C.2. Підтримка змін e-2, e-3 e-2, e-3 

C.4. Керування проблемами e-2, e-3 e-2, e-3 

Включення 

 

D.1. Розробка стратегії 

інформаційної безпеки 

e-4  

D.3. Організація навчання e-2, e-3  

D.4. Купівля  e-2 

D.10. Керування 

інформацією та знаннями 

e-3 e-3 

D.12. Цифровий маркетинг e-2  

Керування E.1. Розробка прогнозів e-3 e-3 

E.4. Керування взаєминами e-3, e-4  

E.8. Керування 

інформаційною безпекою 

e-2, e-3  

  

В таблиці 3 наведено «скелетну» структуру рівнів e-компетенцій, 

необхідних для певних IКT-профілів і, відповідно, IT-професій, зіставимих з 

ними. При співставленні списку компетенцій, набуттю яких повинен сприяти 

узгоджений освітній стандарт з інформатики (таблиця 6) «скелетній» структурі 

рівнів e-компетенцій (таблиця 3), необхідних для опанування IT-професій, 

здобуттю яких повинен сприяти стандарт (таблиця 7) неважко помітити, що 

узгоджений стандарт з інформатики задовольняє мінімально необхідній 

«скелетній» структурі. Таким чином, узгоджена програма забезпечує здобуття 

усіх необхідних компетенцій згідно з IKT-профілями за напрямом підготовки 

―Інформатика‖. Крім того, вона повністю забезпечує здобуття необхідних 



компетенцій для IKT-профіля адміністратор БД, а також забезпечується певний 

рівень компетенцій, необхідних для подальшого опанування фахівцями інших 

IKT-профілів, які передбачають достатній досвід практичної роботи в IT-галузі 

(наприклад, системний архітектор, системний аналітик, керівник проекту, 

тощо).  

Таблиця 7. Узагальнений розподіл e-компетенцій відповідно до 

узгодженого списку дисциплін ПП підготовки фахівців та професіоналів з 

інформатики до IKT-профілів за напрямом підготовки “Інформатика” та 

до профілів мережевого фахівця, системного архітектора та аналітика 

Дескрипт

ор 1, e-

компетен

ції 

Дескриптор 

2, e-

компетенції 

Дескриптор 3 

Бакалав-

рат 

Магістра

- 

тура 

За 

основними 

ІКТ-

профелями

+ 

мережевий 

фахівець 

(Network 

Specialist) 

За 

основними 

ІКТ-

профелями 

системного 

архітектор

а, та 

аналітика 

1 2 3 3 3 4 

Плануванн

я 

A.2. 

Управління 

рівнем 

сервісу 

 e-3, e-4   

A.5. 

Проектуванн

я архітектури  

e-3 e-3, e-4  e-3, e-4 

 A.6. Дизайн 

застосувань 

e-1, e-2 e-1, e-2 e-2  

A.7.    e-4, e-5 



Моніторинг 

тенденцій 

технологій 

A.8. Стійкий 

розвиток 

e-3, e-4    

A.9. 

Інновації  

 e-4  e-4 

Побудова B.1. Дизайн 

застосувань 

e-1, e-2, 

e-3 

e-2, e-3 e-3 e-3 

B.2. 

Інтеграція 

систем 

e-2, e-3 e-2, e-3, 

e-4 

 e-4 

B.3. 

Тестування 

e-1 e-1, e-2 e-2  

B.4. 

Розгортання 

рішень 

e-1, e-2, 

e-3 

 e-3  

B.5. 

Розробка 

документації 

e-1 e-1, e-2, 

e-3 

e-3  

B.6. 

Системотехн

іка 

 e-3, e-4  e-3, e-4 

Запуск C.2. 

Підтримка 

змін 

e-2, e-3 e-2, e-3   

C.4. 

Керування 

проблемами 

e-2, e-3 e-2, e-3   

Включенн

я 

D.1. 

Розробка 

e-4    



 стратегії 

інформаційн

ої безпеки 

D.3. 

Організація 

навчання 

e-2, e-3    

D.4. Купівля  e-2   

D.10. 

Керування 

інформацією 

та знаннями 

e-3 e-3   

D.12. 

Цифровий 

маркетинг 

e-2  e-2  

Керування E.1. 

Розробка 

прогнозів 

e-3 e-3   

E.4. 

Керування 

взаєминами 

e-3, e-4    

E.5 

Удосконален

ня процесів 

   e-3, e-4 

E.8. 

Керування 

інформаційн

ою безпекою 

e-2, e-3    

 

Одним з ключових елементів професійної підготовки IT-фахівців є 

дисципліни циклу професійної та практичної підготовки фахівців з 

інформатики. Робочі навчальні програми дисциплін зазначеного циклу слід 



оновити з врахуванням розробки компетентнісно орієнтованого стандарту з 

інформатики для сприяння здобуттю описаних e-компетенцій. Приклад 

розробки робочої навчальної програми з дисципліни «Основи програмування» 

на основі компетентнісно орієнтованого підходу наведено в
30

 [14]. 

 

Уточнення за рівнями, знаннями та навичками можна знайти в 

Європейській рамці ІКТ-компетенцій 3.0
31

.  

 

4. Галузева рамка кваліфікацій в галузі «Інформаційні технології» 

 

Як зазначалося вище, ГРК повинні дозволяють, з одного боку, зіставити 

результати навчання різних освітніх та сертифікаційних систем, а з іншого 

боку, зберегти індивідуальні особливості національних систем освіти та 

інституційних засад ринку праці. Зіставити результатів навчання різних 

освітніх та сертифікаційних систем задовольняється використанням 

Європейській рамці ІКТ-компетенцій 3.0. З іншого боку індивідуальною 

особливостю української систем освіти в IT-галузі, яку нашу думку варто 

зберегти є високий рівень математичної підготовки випускників. Серед таких, 

на нашу думку, яка узгоджена з ОПП’2010, можуть бути наступні 

компетентності, детальний опис яких наведено в таблиці 10: 

 

Таблиця 8. Узагальнений розподіл e-компетенцій, які входять до в 

Галузевої рамки компетенцій у галузі «Інформаційні технології» 

 

                                                           
30

 Омельчук Л. Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної 

програми дисципліни «Програмування» / Л. Омельчук // Вісн. Київ. ун-ту. — Сер.: Фіз.-мат. науки. — 2014. — 

Вип. 2. 
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Дескриптор 1, 

e-компетенції 

Дескриптор 2, e-компетенції Дескриптор 

3, e-

компетенції 

Рівень ГРК 

1 2 3 4 

A. 

Планування 

A.5. Проектування 

архітектури  

e-3, e-4 6, 7 

A.6. Дизайн застосувань e-1, e-2 4, 5 

A.7. Моніторинг тенденцій 

технологій 

e-4, e-5 7, 8, 9 

A.9. Інновації  e-4 7 

B. Побудова B.1. Дизайн застосувань e-1, e-2, e-3 4, 5, 6 

B.2. Інтеграція систем e-2, e-3, e-4 5, 6, 7 

B.3. Тестування e-1, e-2 4, 5 

B.4. Розгортання рішень e-1, e-2, e-3 4, 5, 6 

B.5. Розробка документації e-1, e-2, e-3 4, 5, 6 

B.6. Системотехніка e-3, e-4 6, 7 

D. Включення D.12. Цифровий маркетинг e-2 5 

E. Керування E.1. Розробка прогнозів e-3 6 

E.5 Удосконалення процесів e-3, e-4 6, 7 

M. 

Математични

й аппарат 

Математичні моделі  4 

Детерміновані та стохастичні 

моделі об’єктів та процесів 

інформатизації 

e-2 5 

Властивості математичних 

моделей 

e-3 6 

Проектування архітектури 

програмних систем 

e-4 7 

Математичні моделі 

оптимізації, прогнозування, 

оптимального керування та 

e-4 7 



прийняття рішень для 

об’єктів та процесів 

інформатизації 

Математичні основи 

створення комп’ютерних 

системи 

e-5 8 

Керування інформацією та 

знаннями 

e-5 8 

 

В таблиці 9 наведено представлення e-компетенцій в програмах підготовки 

фахівців та професіоналів на рівні бакалавра тури та магістратури за 

спеціальністю «Інформатики» відносно European e-Competence Framework 3.0. 

(синій фон European e-Competence Framework 3.0, червоний – в програмах 

підготовки фахівців та професіоналів на рівні бакалавра тури та магістратури за 

спеціальністю «Інформатика»). 

Таблиця 9. Представлення e-компетенцій в програмах підготовки 

фахівців та професіоналів на рівні бакалавра тури та магістратури за 

спеціальністю «Інформатики» відносно European e-Competence Framework 

3.0 

Дескрипто

р 1 

 

Дескриптор 2 

 

Дескриптор 3 

e-1 e-2 e-3 e-4 e-5 

A. 

Планування 

 A.1. Інформаційні системи та 

бізнес стратегії розташування 

   

    

 

A.2. Управління рівнем 

сервісу 

  

    

 

 

A.3. Розробка бызнес-плану 

  

      

 

A.4. Продукт/сервіс 

планування 

 

      

 

 

A.5. Проектування 

архітектури 

  

      

 

A.6. Проектування додатків       

  

 

A.7. Моніторинг тенденцій 

технологій 

   

    

 

A.8. Стійкий розвиток 

  

    

 

 

A.9. Інновації 

   

    



B. Побудова  B.1. Проектування додатків       

  

 

B.2. Інтеграція систем 

 

      

 

 

B.3. Тестування         

 

 

B.4. Розгортання рішень       

  

 

B.5. Розробка документації       

  

 

B.6. Системотехніка 

  

    

 C. Запуск C.1. Підтримка користувачів        

  

 

C.2. Підтримка змін 

 

    

  

 

C.3. Послуги постачання       

  

 

C.4. Керування проблемами 

 

      

 D. 

Включення 

 

 D.1. Розробка стратегії 

інформаційної безпеки 

   

    

 

D.2. Стратегії розвитку ІКТ- 

якості 

   

    

 

D.3. Організація навчання 

 

    

  

 

D.4. Купівля 

 

      

 

 

D.5. Розробка пропозицій 

продажу 

 

    

  

 

D.6. Управління каналами  

  

    

 

 

D.7. Управління продажами  

  

      

 

D.8. Управління контрактами 

 

      

 

 

D.9. Розвиток персоналу 

 

      

 

 

D.10. Керування інформацією 

та знаннями 

  

      

 

D.11. Визначення потреб  

  

      

 

D.12. Цифровий маркетинг  

 

      

 E. 

Керування  E.1. Розробка прогнозів 

  

    

 

 

E.2. Управління проектами 

 

        

 

E.3. Управління ризиками 

 

      

 

 

E.4. Керування взаєминами 

  

    

 

 

E.5. Удосконалення процесів 

  

    

 

 

E.6. Управління ІКТ якістю 

 

      

 

 

E.7. Управління змінами 

  

      

 

E.8. Керування 

інформаційною безпекою 

 

      

 

 

E.9. Керування 

інформаційними системами 

   

    

 

Короткий опис наведених у табл. 2-9 e-компетенцій наведено в Додатку 1. 

 



Таблиця 10. Галузева рамка кваліфікацій у галузі «Інформаційні технології » 

 

Опис кваліфікаційних рівнів з 

Галузі знань «Інформаційні технології» 

 

Рівень Знання Уміння Комунікація Автономність і 

відповідальність 

0 Здатність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем. Готовність до 

систематичного навчання 

Елементарні загальні 

знання про себе та 

довкілля 

виконання елементарних завдань 

у відомих однотипних ситуаціях 

ситуативна 

взаємодія в 

обмеженому колі 

осіб за допомогою 

інших 

виконання завдань під 

безпосереднім контролем 

 Розуміння 

найпростіших 

причинно-наслідкових 

та просторово-часових 

зв’язків 

 реагування на 

прості усні 

повідомлення 

 

1 Здатність виконувати прості завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи 

або навчання. Виконання завдань під безпосереднім керівництвом. Готовність до навчання на наступному 



рівні 

Елементарні 

фактологічні знання 

виконання простих завдань за 

визначеними правилами та 

інструкціями у типових ситуаціях 

з використанням простих 

інструментів 

інтеграція до 

соціальних груп 

виконання завдань під 

безпосереднім 

керівництвом 

 Розуміння 

найпростіших понять 

про себе і довкілля, 

основ безпечної 

поведінки 

 реагування на 

прості письмові та 

усні повідомлення 

обмежена індивідуальна 

відповідальність 

формулювання 

елементарних суджень 

2 Здатність виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій 

сфері роботи або навчання. Виконання завдань під керівництвом з елементами самостійності 

Базові фактологічні 

знання, набуті у процесі 

навчання та/або 

трудової діяльності 

виконання типових нескладних 

завдань за визначеними 

правилами та інструкціями у 

різних типових ситуаціях з 

використанням інструментів 

взаємодія в 

колективі для 

виконання завдань 

виконання завдань під 

керівництвом з елементами 

самостійності 

 Розуміння основних 

(загальних) процесів у 

навчанні та/або трудовій 

діяльності 

оцінювання результатів виконання 

завдань відповідно до 

установлених критеріїв, 

застосування аргументації 

продукування 

деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень 

індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконання 

завдань у навчанні та/або 

трудовій діяльності 



3 Здатність виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами 

за встановленими нормами часу і якості 

Загальні 

систематизовані знання 

у сфері освіти та/або 

професійної діяльності 

виконання типових завдань у 

різних ситуаціях шляхом вибору і 

застосування основних методів, 

інструментів, матеріалів та 

інформації 

здатність до 

ефективної роботи 

в команді. 

Сприйняття 

критики, порад і 

вказівок 

самостійне виконання 

завдань під мінімальним 

керівництвом 

 Розуміння основних 

(загальних) принципів, 

процесів і понять у 

навчанні та/або 

професійній діяльності 

оцінювання результатів виконання 

завдань відповідно до критеріїв, 

які в основному заздалегідь 

обумовлені 

продукування 

деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень, 

зокрема у 

професійній 

діяльності 

відповідальність за 

результати виконання 

завдань у навчанні та/або 

професійній діяльності 

4 Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях 

 Спеціалізовані 

фактологічні та 

теоретичні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної діяльності 

виконання складних 

спеціалізованих завдань, що 

передбачає прийняття рішень, у 

ситуаціях, що змінюються, 

зокрема в нестандартних 

ситуаціях 

здійснення 

наставництва, 

передавання 

досвіду 

самостійність у навчанні 

та/або професійній 

діяльності 

 Розуміння принципів, планування власної роботи та в продукування відповідальність за 



методів, процесів у 

навчанні та/або 

професійній діяльності 

обмеженому контексті 

організація, контроль, оцінювання 

та коригування роботи інших 

складних 

деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень, 

зокрема у 

професійній 

діяльності 

результати навчання та/або 

професійної діяльності 

обмежена відповідальність 

за навчання та результати 

роботи інших 

A6 Розробка 

додатків 

K1 Розуміння вимог 

моделювання і методів 

аналізу  

К2 Знання методів 

розробки програмного 

забезпечення та їх 

обґрунтування  

K3 Знання метрик, 

пов'язаних з розробкою 

додатків  

K4 Знання та розуміння 

принципів проектування 

користувацького 

інтерфейсу 

S1 ідентифікація клієнтів, 

користувачів і зацікавлених сторін  

 

S2 збирання, 

оформлення і 

затвердження 

функціональних та 

не функціональних 

вимог  

 

участь в проектуванні, 

створенні загальної 

функціональної 

специфікації та інтерфейсів 

розроблюваного додатку. 

B1 Проектування 

додатків 

K1 Знання програм 

відповідного 

програмного 

забезпечення / модулі  

К2 Знання апаратних 

компонент, інструментів 

та архітектури  

K5 Знання мов 

S2 виконання і оцінювання 

результатів тестування на 

відповідність технічним умовам 

продукції  

 

S1 пояснення і 

донесення 

проектування / 

розробки 

замовнику  

 

дії під керівництвом для 

розробки, тестування та 

документування додатку. 



програмування  

B3 Тестування 
K1 Розуміння методів, 

інфраструктури та 

інструментів, які будуть 

використовуватися в 

процесі тестування 

К2 Розуміння життєвого 

циклу процесу 

тестування  

К3 Знання різних видів 

тестування 

(функціональне, 

інтеграції, 

продуктивності, 

зручності використання, 

навантаження і т.д.)  

S4 проведення випробування 

систем ІКТ  

 

S5 оформлення 

звітів і документів 

результатів 

тестування 

виконання простих тестів в 

строгій відповідності з 

докладними інструкціями. 

B4 Розгортання 

рішень 

К3 Знання програмного 

забезпечення упаковки і 

розподілу. Знання 

методів і прийомів  

K5 Знання технологій і 

стандартів, які 

використовуються під 

час розгортання  

S6 організація наповнення баз 

даних і керування міграцією 

даних  

S7 підтримка модифікації 

програмного забезпечення 

S5 організація і 

контроль 

початкового 

надання послуг 

підтримки, 

включаючи 

навчання 

користувачів під 

час запуску 

системи  

видалення або 

встановлення компонент 

під керівництвом і 

відповідно з докладними 

інструкціями. 

B5 Розробка 

документації 

K1 Знання інструментів 

для виробництва, 

редагування та 

S1 розгортання ефективного 

використання корпоративних 

стандартів для публікацій 

S4 підтримка 

публікації 

документації до 

використання і 

застосування стандартів 

для визначення структури 



розповсюдження 

професійних документів  

K2 Знання інструментів 

для створення 

мультимедійної 

презентації  

додатку протягом 

всього життєвого 

циклу 

документа. 

M1 Математичні 

моделі 

Розуміння математичних 

моделей об’єктів і 

процесів інформатизації 

Знання методів 

формального опису 

систем 

Знання методів 

математичної логіки 

Знання методів 

моделювання та 

системного аналізу 

розробка математичних моделей 

об’єктів і процесів інформатизації, 

використовуючи методи 

формального опису систем, 

математичної логіки, моделювання 

та системного аналізу на основі 

результатів проведених 

досліджень. 

продукування 

складних 

деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень про 

математичні 

моделі об’єктів і 

процесів 

інформатизації 

. 

5 
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною 

невизначеністю умов 

Широкі спеціалізовані 

фактологічні та 

теоретичні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної діяльності, 

розв’язання типових 

спеціалізованих задач широкого 

спектра, що передбачає 

ідентифікацію та використання 

інформації для прийняття рішень 

взаємодія, 

співробітництво з 

широким колом 

осіб (колеги, 

керівники, клієнти) 

для провадження 

здійснення обмежених 

управлінських функцій та 

прийняття рішень у 

звичних умовах з 

елементами 



розуміння 

(усвідомлення) рівня 

цих знань 

професійної або 

навчальної 

діяльності 

непередбачуваності 

 
 

планування, зокрема розподіл 

ресурсів, аналіз, контроль та 

оцінювання власної роботи та 

роботи інших осіб 

 покращення результатів 

власної навчальної та/або 

професійної діяльності і 

результатів діяльності 

інших 

здатність до подальшого 

навчання з деяким рівнем 

автономності 

A6 Розробка 

додатків 

K5 Знання мов для 

формалізації 

функціональної 

специфікації  

K6 Знання існуючих 

програм і пов'язаних з 

ними архітектур  

K7 Знання СУБД, 

сховищ даних...  

K8 Знання мобільних 

технологій 

S3 застосовування моделей оцінки 

і даних для оцінки вартості різних 

фаз життєвого циклу ПЗ  

S4 оцінювання використання 

прототипів для підтримки вимог 

перевірки  

S6 розробка функціональної 

специфікації, починаючи з певних 

вимог  

S7 оцінювання придатності різних 

методів розробки додатків для 

поточного сценарію  

S5 організація  і 

контроль 

загального плану 

для проекту 

програми  

 

організація загального 

планування дизайну 

програми 

B1 Проектування 

додатків 

К4 Знання сучасних 

технологій  

K7 Знання СУБД  

K8 Знання операційних 

S3 застосування відповідного ПЗ  

S4 розробка користувальницьких 

інтерфейсів 

S8 співпраця з 

командою 

розробників і 

замовниками 

систематична розробка і 

затвердження додатків 



систем та програмних 

платформ  

K9 Знання 

інтегрованого 

середовища розробки 

(IDE)  

B2 Інтеграція 

систем 

К1 Знання старих, 

існуючих та нових 

апаратних компонент / 

програмного 

забезпечення / модулів  

К5 Знання засобів 

розробки  

S5 здійснення резервного 

копіювання для забезпечення 

цілісності під час системної 

інтеграції  

 

S2 документування 

діяльності, 

пов’язаної з 

проблемами та і 

пов'язаними з 

ними послугами з 

ремонту  

S3 дізнаватися 

потреби клієнтів в 

існуючих 

продуктах 

систематично діє для 

ідентифікації сумісності 

ПЗ і устаткування. 

Документація усіх видів 

діяльності під час 

установки і запис 

відхилень та пов’язаних з 

ними коригувальних 

заходів. 

B3 Тестування 
K4 Знання 

національніих та 

міжнародних 

стандартів, що 

визначають критерії 

якості для тестування  

S1 створення і керування планами 

тестування  

S3 проведення конструкторських 

випробувань систем ІКТ  

 

S2 управління 

процесом 

тестування  

 

організація тестових 

програм і побудова 

сценаріїв для тестів 

навантаження потенційних 

вразливостей. Звіти і 

доповіді результатів для 

забезпечення аналізу 

результатів 

B4 Розгортання 

рішень 

К1 Знання методів 

аналізу продуктивності  

K6 Знання веб, хмарних 

S2 створення тестових проектів  

 

S2 організація та 

планування бета-

тестування 

систематична розбудова 

або розбір елементів 

системи. Визначення 



і мобільних технологій 

та екологічних вимог. 

несправних компонент і 

встановлення 

першопричин збоїв. 

Забезпечення підтримки 

для менш досвідчених 

колег 

B5 Розробка 

документації 

K3 Знання різних 

технічних документів, 

необхідних для 

проектування, розробки 

і розгортання продуктів, 

програм та послуг  

S2 підготовка шаблонів для 

документації  

 

S2 організація 

використання 

шаблонів для 

документації 

 

визначення вимог до 

документації, беручи до 

уваги мету і предметну 

область до якої він ПС 

D12 Цифровий 

маркетинг  

К1 Розуміння 

маркетингової стратегії  

K2 Розуміння 

маркетингових веб-

технологіїй 

K5 Розуміння 

мобільного маркетингу  

K6 Розуміння 

соціального медіа 

маркетингу  

K7 Знання маркетингу 

електронною поштою  

K9 Розуміння правових 

питань / вимог 

S1 використання в маркетингових 

цілях веб-технологій 

S2 використання орієнтованого на 

користувача маркетинг  

S3 використання й інтерпретація 

веб-аналітики   

S4 використання он-лайн 

середовищ 

 
розуміння і застосування 

цифрових маркетингових 

тактик для розробки 

комплексного та 

ефективного цифрового 

маркетингового плану, 

використовуючи різні 

цифрові маркетингові 

області, такі як пошук, 

електронна пошта, 

соціальні медіа та 

мобільний маркетинг. 

M2 Детерміновані 

та стохастичні 

Розуміння 

детермінованих та 

розробка детермінованих та 

стохастичних моделей об’єктів та 

продукування 

взаємодія, 
. 



моделі об’єктів та 

процесів 

інформатизації 

стохастичних моделей 

об’єктів та процесів 

інформатизації 

Знання методів 

математичного 

моделювання 

процесів інформатизації, 

використовуючи методи 

математичного моделювання, 

ідентифікація їх параметрів. 

співробітництво з 

широким колом 

осіб (викладачі, 

студенти) для 

провадження 

навчальної 

діяльності 

6 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та професійної 

діяльності, включаючи 

певні знання сучасних 

досягнень 

розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем 

у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або 

навчання, що передбачає збирання 

та інтерпретацію інформації 

(даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, 

застосування інноваційних 

підходів 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності 

управління комплексними 

діями або проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах 

 
Критичне осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів і 

понять у навчанні та 

професійній діяльності. 

 здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

відповідальність за 

професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп 

осіб 

здатність до подальшого 

навчання з високим рівнем 



автономності 

A5 Проектування 

архітектури 

К4 Розуміння 

архітектури 

підприємства компанії і 

внутрішні стандарти  

K5 Знання нових 

перспективних 

технологій (наприклад, 

розподілених систем, 

мобільних систем) 

S1 розв’язання складних 

технічних проблем і забезпечення 

кращих архітектурних рішень 

реалізації  

S2 використання знань в різних 

галузях технології, для побудови і 

задання архітектури підприємства  

 

S1 забезпечення 

досвіду для 

допомоги у 

вирішенні 

складних 

технічних проблем 

і забезпечення 

використання 

кращих 

архітектурних 

рішень  

використання спеціальних 

знань для визначення 

відповідної ІКТ технології 

і технічних характеристик, 

які будуть розгорнуті в 

побудові кількох проектів 

у сфері ІКТ, додатків або 

поліпшення 

інфраструктури. 

В1 Розробка 

додатків 

К3 Розуміння 

функціонального та 

технічного 

проектування  

K6 Знання моделювання 

програмного 

забезпечення та / або 

апаратних засобів  

K10 Знання швидкої 

розробки додатків 

(RAD)  

K12 Знання технологій 

та мов моделювання  

K13 Знання мов 

визначення інтерфейсу 

S6 використання моделей даних  

S7 виконання і оцінювання тестів 

в клієнтському чи цільовому 

середовищі  

 

S5 керування і 

гарантування 

високого рівня 

згуртованості та 

якості  

творча розробка програми і 

вибір відповідних 

технічних параметрів. 

Оптимізація розробки 

додатків, технічне 

обслуговування і 

продуктивність за рахунок 

використання шаблонів 

проектування і завдяки 

повторному використанню 

доведені рішення. 

В2 Інтеграція 
К3 Розуміння взаємодії S4 перевірка ефективності  

розрахунок на власні дії в 



систем методів між модулями, 

системами і 

компонентами 

К4 Знання методів 

інтеграційного 

тестування  

інтегрованих систем та їх 

відповідності специфікації  

 

процесі інтеграції системи. 

застосування відповідних 

стандартів і процедур 

управління змінами для 

підтримки цілісності 

загальної функціональності 

і надійності системи 

В4 Розгортання 

рішень 

K2 Знання методів, 

пов'язаних з 

управлінням 

проблемами 

(функціонування, 

сумісність)  

K4 Розуміння наслідків 

розгортання на поточній 

архітектурі 

S3 налаштування компонентів на 

будь-якому рівні, для 

гарантування загальної сумісності  

S4 виявлення і залучення знань, 

необхідних для вирішення 

проблем сумісності  

 

S1 організація 

робочого процесу 

розгортання 

продуктів  

ініціація комплексного 

зв'язку із зацікавленими 

сторонами. Використання 

спеціальних знань для 

впливу на побудову 

рішення, забезпечення 

порад та рекомендацій 

В5 Розробка 

документації 

К4 Знання контролю 

версій виробництва 

документації 

S3 формулювання змісту процесу 

управління  

 

S3 організація і 

контроль змісту 

процесу 

управління  

адаптація рівня деталізації 

у відповідності до мети 

документації та цільових 

груп населення. 

В6 

Системотехніка 

К1 Розуміння 

необхідності програми, / 

модулів, СУБД та мов 

програмування  

К2 Знання апаратних 

компонент, інструментів 

та апаратної архітектури  

К3 Знання 

S2 виконання і оцінювання 

результатів тестування на 

відповідність технічним умовам 

продукції  

S3 застосування відповідного 

програмне забезпечення та / або 

апаратної архітектури  

 

S1 пояснення і 

донесення 

проектування / 

розробки 

замовнику  

 

забезпечення сумісності 

компонентів системи. 

Використання професійних 

знань для створення повної 

системи, яка буде 

задовольняти обмеженням 

системи і очікуванням 



функціональної та 

технічного 

проектування  

K5 Знання мов 

програмування  

клієнта 

E1 Розробка 

прогнозів 

К1 Розуміння розміру 

ринку і відповідних 

коливань  

К2 Розуміння 

доступності на ринку у 

відповідності з 

поточними умовами 

(наприклад, політика 

уряду, нові  

технології, соціальні та 

культурні тенденції і 

т.д.)  

K4 Знання методів 

аналізу даних 

(інтелектуальний аналіз 

даних) 

S1 застосування структурованої 

методики «Що, якщо…?» (SWIFT) 

для формування реалістичних 

прогнозів 

S2 генерування прогнозів 

продажів по відношенню до 

поточної ринкової частки  

S3 генерування прогнозів 

виробництва з урахуванням 

виробничих потужностей  

S4 порівняння продажів та 

виробничих прогнозів і аналіз 

потенційних невідповідностей  

S5 інтерпретування зовнішніх 

даних досліджень та аналіз 

інформації 

донесення до 

відома 

зацікавлених в 

розробці 

програмної 

системи сторін 

інформації 

відносно прогнозів 

та аналітичних 

даних 

застосовування навичок, 

для забезпечення 

короткострокових 

прогнозів з використанням 

ринкових досліджень і 

оцінки організації 

виробництва та 

можливостей продажу  

E5 Удосконалення 

процесів 

 

K1 Знання методів 

дослідження, критеріїв 

та методів вимірювання 

К3 Розуміння існуючих 

внутрішніх процесів 

К5 Знання веб, хмарних 

і мобільних технологій 

S3 внесення змін в процес S1 складання 

документів і 

каталогів для 

основних процесів 

та процедур 

використання спеціальних 

знань для дослідження 

існуючих процесів і рішень 

в області ІКТ з метою 

визначення можливих 

нововведень. Розробка 

рекомендацій, які 



базуються на 

обґрунтованих аргументах. 

M3 Властивості 

математичних 

моделей 

Розуміння системного 

підходу до побудови 

моделей аналізу 

складних об’єктів та 

процесів різної природи 

аналітичне дослідження 

властивостей математичних 

моделей (коректність, повнота, 

складність, точність моделей; 

існування, єдиність і стійкість 

розв'язків, тощо). 

 
використання системного підходу 
щодо підготовки, обробки та 
використання результатів аналізу 
експериментальних даних для 
створення математичних моделей, 
адекватних навколишньому 
середовищу та розв’язування 
прикладних задач. 

 

донесення до 

фахівців 

інформації про 

властивості 

математичних 

моделей  

 

7 
Здатність 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 

 
Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної діяльності 

на рівні новітніх 

досягнень, які є 

розв’язання складних задач і 

проблем, що потребує оновлення 

та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації 

та суперечливих вимог 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, 

що їх 

обґрунтовують, до 

прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування 

нових підходів та 

прогнозування 



основою для 

оригінального мислення 

та інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької 

роботи 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються  

 
Критичне осмислення 

проблем у навчанні 

та/або професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

провадження дослідницької та/або 

інноваційної діяльності 

використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

відповідальність за 

розвиток професійного 

знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди 

здатність до подальшого 

навчання, яке значною 

мірою є автономним та 

самостійним 

А5 Проектування 

архітектури 

К1 Розуміння 

архітектури рамок, 

методики і системи 

засоби проектування  

K2 Розуміння 

архітектури та вимог 

системи: 

продуктивності, 

ремонтопридатності, 

розширюваності, 

масштабованості, 

доступності, безпеки і 

S3 провадження дослідницької 

відносно розуміння бізнес-цілей, 

які впливають на компоненти 

архітектури (дані, додатки, 

безпека, розвиток і т.д.)  

S5 розробка шаблонів 

проектування і моделювання, для 

допомоги системним аналітикам у 

розробці відповідних додатків 

S4 участь у 

поєднанні 

архітектури 

підприємства і 

стандартів, 

принципів і цілей 

до команд 

розробників  

 

визначення стратегії для 

реалізації ІКТ технології 

для бізнес-потреб з 

широкою звітністю. 

Врахування поточної 

технологічної платформи, 

наявного обладнання і 

новітніх технологічних 

інновацій. 



доступності  

K3 Розуміння витрат, 

вигод і ризиків 

архітектури системи  

M4 Проектування 

архітектури 

програмних 

систем 

Знання загальних 

математичних моделей 

предметних областей. 

Знання формальних мов 

та їх семантико-

синтаксичних дефініцій, 

формальних методів 

аналізу і синтезу 

програмних систем. 

Знання нових 

технологій, методологій 

та систем проектування 

архітектури програмних 

систем. 

розробка загальних математичних 

моделей предметних областей. 

застосовування формальних мов 

та їх семантико-синтаксичні 

дефініції, формальні методи 

аналізу і синтезу програмних 

систем. 

проектування моделей даних, 
створення кубів даних та 
оптимізація способу зберігання; 
проектування архітектури 
геоінформаційної системи з 
врахуванням зв’язків із 
сховищами даних та іншими 
джерелами даних, зокрема 
картографічних.  
 
за результатами аналізу та вимог 
вміти обирати оптимальну модель 
представлення знань та 
архітектуру системи. Самостійно 
проектувати системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) у 
практичній роботі.  

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широкою 

науковою 

спільнотою та 

зацікавленими 

особами в розробці 

проекту про 

проектування 

програмних систем 

прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування 

нових підходів до розробки 

математичних моделей 

предметних областей 



обирати програмну платформу та 

інструментальні засоби. 

А9 Інновації 
К1 Знання існуючих та 

перспективних 

технологій 

К2 Розуміння тенденцій 

і потреб бізнесу, 

суспільства та/або науки 

К3 Знання методів 

інноваційних процесів 

S1 визначення бізнес-переваг і 

покращень, пов'язаних з 

прийняттям нових технологій  

S4 визначення відповідних 

ресурсів 

 

визначення тенденцій та потреб в 

розвитку науково-дослідних ІКТ 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків щодо 

переваг 

застосування 

новітніх 

технологій 

застосовування 

незалежного мислення і 

знання технологій для 

інтеграції розрізнених 

концепцій для створення 

унікальних проектів. 

B2 Інтеграція 

систем 

К2 Розуміння впливу, 

який системна 

інтеграція має на 

існуючу система / 

організація  

компонентами 

K6 Знання кращих 

методів проектування 

S1 визначення міри 

продуктивності системи до, під 

час і після системної інтеграції  

 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків щодо 

процесу інтеграції 

використання професійних 

знань, для створення 

процесу для циклу 

інтеграції, включаючи 

створення внутрішніх 

стандартів практики. 

Призначення ресурсів для 

програм інтеграції. 

B6 

Системотехніка 

К4 Знання сучасних 

технологій  

K7 Знання основ 

інформаційної безпеки  

K8 Знання прототипів 

S4 проектування та розробка 

апаратної архітектури, 

користувальницьких інтерфейсів, 

програмних компонент  

S6 використання моделей даних 

S7 застосовування відповідних 

моделей розробки та / або процесу 

для ефективної розробки 

S5 керування 

процесом розробки 

і гарантування 

високого рівня 

якості в складних 

програмних 

системах  

 

дослідження складності 

шляхом розробки 

стандартних процедур та 

архітектури на підтримку 

розробки зв’язного 

продукту. Встановлення 

набору системних вимог, 

які будуть направляти 



розробку системи. 

Ідентифікація системних 

вимог, які повинні бути 

виділені як елементи 

системи. 

E5 Удосконалення 

процесів 

 

K2 Знання методів 

оцінки, проектування і 

реалізації методології 

К4 Розуміння змін у 

сфері ІКТ, і 

потенційного впливу на 

процеси 

K6 Розуміння 

оптимізації ресурсів і 

скорочення видатків 

S2 пропонувати зміни для 

полегшення процесу, 

передбачення удосконалень 

 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, 

що їх 

обґрунтовують 

відносно 

удосконалення 

процесів, до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються  

забезпечення керівництвом 

та дозволом використання 

інновацій. Передбачення, 

що підвищать 

конкурентоспроможність 

або ефективність. 

Демонстрація для вищого 

керівництва бізнес-переваг 

потенційних змін. 

M5 Математичні 

моделі оптимізації, 

прогнозування, 

оптимального 

керування та 

прийняття рішень 

для об’єктів та 

процесів 

інформатизації 

Розуміння 

математичних моделей 

на основі 

диференціальних 

рівнянь 

Розуміння 

математичних моделей 

оптимізації, 

прогнозування, 

розробка та дослідження 

математичні моделі оптимізації, 

прогнозування, оптимального 

керування та прийняття рішень для 

об’єктів та процесів 

інформатизації. 

 

розв'язання задачі по прийняттю 

статистичних рішень у випадку 

функцій ризику, що залежать від 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

щодо побудованих 

математичних 

моделей, а також 

знань та пояснень, 

що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і 

 



оптимального керування 

та прийняття рішень для 

об’єктів та процесів 

інформатизації 

Розуміння 

математичних моделей 

та методів управлiння  

Знання математичних 
методів та процедур 
прикладного системного 
аналізу для 
розв’язування задач 
оптимального керування 
та прийняття рішень у 
багаторівневих 
ієрархічних соціально-
економічних, 
демографічних, 
біологічних системах з 
розподіленими 
параметрами. 

випадкових параметрів або 

марківських послідовностей. 
Аналіз конфліктних ситуацій, 
визначення умов конфлікту, а 
також розробка математичні 
моделі конфліктних ситуацій і 
ситуацій з невизначеністю та 
використання відомих методів 
прийняття рішень; 
 
застосовання стохастичних мереж 
для математичного моделювання 
комп’ютерних мереж, процесів 
ядерної фізики і фармакокінетики. 

 

розробка математичних моделей 

та методів управлiння 

багаторiвневими органiзацiйними 

системами на основi типових 

пiдходiв. 

 
застосовування формул 
оцінювання основних 
характеристик за різними типами 
опитування, розв’язувати задачі 
опису точності точкового 
оцінювання, розв’язання 
оптимізаційних задач для 
стратифікованого опитування; 
аналіз прикладних задач та 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються  



застосовування узагальнених 
логіт- та пробіт-моделей опису 
залежностей у вибіркових 
дослідженнях; а також методів 
аналізу експертних даних. 

застосовування теорії керування 
та задач групування для 
врахування інформації, що 
міститься у спостереженнях за 
об’єктом. 

 

8 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики 

Найбільш передові 

концептуальні та 

методологічні знання в 

галузі науково-дослідної 

та/або професійної 

діяльності і на межі 

предметних галузей 

критичний аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних ідей 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

ініціювання інноваційних 

комплексних проектів, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 

реалізації 

  розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні 

 соціальна відповідальність 

за результати прийняття 



дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику і 

розв’язання значущих соціальних, 

наукових, культурних, етичних та 

інших проблем 

стратегічних рішень 

здатність саморозвиватися 

і самовдосконалюватися 

протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 

A7 Моніторинг 

тенденцій 

технологій 

К2 Розуміння потреб 

ринку 

К3 Знання відповідних 

джерел інформації 

(наприклад, журнали, 

конференції та заходи, 

новини листи, лідери 

громадської думки, он-

лайн форуми і т.д.) 

К4 Розуміння правил 

обговорень веб-спільнот 

К5 Знання програмних 

підходів для 

прикладних досліджень 

S1 моніторинг джерел інформації 

передбачення найбільш 

перспективних шляхів розвитку 

технологій 

S2 визначення постачальників і 

провайдерів найбільш 

перспективних рішень; 

оцінювання та передбачення 

найбільш відповідні 

 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

інформаційних 

технологій 

використання широких 

спеціальних знань нових і 

інноваційних технологій, у 

поєднанні з глибоким 

розумінням бізнесу, 

передбачення майбутніх 

рішень. Забезпечення 

експертного керівництва і 

консультацій, до 

керівництва команди для 

підтримки прийняття 

стратегічних рішень. 

M6 Математичні 

основи створення 

комп’ютерних 

системи 

Знання теорії 

комп’ютерних систем і 

мереж. 

Знання теорії автоматів 

та дискретних систем. 

Знання теорії 

застосування теорії комп’ютерних 

систем і мереж. 

застосовування теорії автоматів та 

дискретних систем. 

застосування теорії алгоритмів і 

обчислень, а також математичних 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю про 

математичні 

ініціювання інноваційних 

комплексних проектів 

відносно створення 

комп’ютерних систем, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 



алгоритмів і обчислень, 

а також математичних 

основ комп'ютерної 

математики та логіки. 

Знання теорії 

стохастичних 

комп'ютерних систем, 

моделювання процесів в 

умовах невизначеності 

та ризику 

основ комп'ютерної математики та 

логіки. 

застосування теорії стохастичних 

комп'ютерних систем, 

моделювання процесів в умовах 

невизначеності та ризику 

основи створення 

комп’ютерних 

систем 

реалізації 

M7 Керування 

інформацією та 

знаннями 

Знання математичних 

основ інтелектуальних 

систем опрацювання 

інформації; 

математичних проблем 

розуміння натуральної 

мови. 

Знання теоретичних 

основ баз знань і даних; 

експертних систем. 

Знання дискретних 

структур. 

застосування математичних основ 

інтелектуальних систем 

опрацювання інформації; 

математичні проблеми розуміння 

натуральної мови. 

застосування теоретичних основ 

баз знань і даних; експертних 

систем. 

застосування методів 

інтелектуального аналізу даних. 

володіння методами та 

інструментами збору, збереження 

та аналізу неструктурованої 

інформації. 

володіння методами для 

розв’язання проблем пов’язаних з 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю про 

проблеми 

керування 

інформацією та 

знаннями 

ініціювання інноваційних 

комплексних проектів х 

керування інформацією та 

знаннями 



розміром даних. 

вміння застосовувати сучасні 

методи дискретної математики під 

час аналізу, синтезу та 

проектування інформаційних 

систем різної природи. 

9 Здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, які є 

ключовими для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних 

знань і прогресивних технологій 

Нові концептуальні та 

методологічні знання в 

певній та суміжних 

галузях науково-

дослідної та/або 

професійної діяльності, 

які набуті на основі 

особистого 

комплексного 

дослідження та є 

основою для відкриття 

нових напрямів і 

проведення подальших 

досліджень 

критичний аналіз комплексних 

проблем, синтез нових складних 

ідей, зокрема у 

міждисциплінарних сферах 

розроблення та реалізація 

комплексних проектів, як правило, 

у рамках власної дослідницької 

школи, які дають змогу глибоко 

переосмислювати наявне і 

забезпечувати вагомий приріст 

нового системного знання та/або 

модернізації професійної 

практики, та розв’язання складних 

соціально значущих проблем з 

використанням дослідницько-

інноваційних методів 

лідерство, вільне 

компетентне 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широким 

колом фахівців, 

зокрема найвищої 

кваліфікації, та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

ініціювання оригінальних 

дослідницько-інноваційних 

комплексних проектів, 

спрямованих на 

розв’язання складних 

соціально значущих 

проблем, лідерство та 

автономність під час їх 

реалізації 

глибоке усвідомлення та 

відповідальність за наукове 

обґрунтування 

стратегічних рішень, 

достовірність 

прогнозування розвитку 

суспільства 

безперервний 



саморозвиток і 

самовдосконалення, 

відповідальність за 

розвиток інших, зокрема в 

межах власної 

дослідницької школи 

A7 Моніторинг 

тенденцій 

технологій 

К1 Знання нових 

технології та 

відповідних ринкових 

застосувань 

 

S3 визначення бізнес-переваг і 

поліпшення від прийняття нових 

технологій  

лідерство, вільне 

компетентне 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широким 

колом фахівців, 

зокрема найвищої 

кваліфікації, та 

громадськістю в 

певній галузі 

інформаційних 

технологій 

прийняття стратегічних 

рішень, передбачення 

майбутніх рішень у сфері 

ІКТ для клієнто-

орієнтованих процесів, 

нових бізнес-продуктів і 

послуг; керує організацією 

їх побудови та 

експлуатації. 

 



Додаток 1. Короткий опис e-компетенцій 

Дескриптор 1 A. Планування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис  

A.2. Управління рівнем сервісу 

Визначає, перевіряє і здійснює угоди про рівень сервісу і Зовнішні договори  

для пропонованих послуг. Веде переговори рівні продуктивності служби з урахуванням потреб і 

можливостей  

зацікавлених сторін і бізнесу. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence  

 

Рівень 3  

 

 

 

Забезпечує зміст угод про рівень 

обслуговування 

Рівень 4  

Веде переговори перегляд угод про рівень 

обслуговування, в  

Відповідно до загальної  

мети. забезпечує  

досягнення запланованих результатів. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 Документація про рівень сервісу  

К2 як порівнювати та інтерпретувати дані управління  

K3 елементи, що утворюють метрику угод про рівень обслуговування  

К4 інфраструктура роботи служби доставки  

K5 вплив рівня обслуговування недотримання на ефективності бізнесу  

K6 Стандарти безпеки ІКТ  

K7 Стандарти якості ІКТ 

Навички  

Вміє 

S1 аналіз записів надання послуг  

S2 оцінка надання послуг управління рівнем сервісу  

S3 переговори реалістичні цілі рівні обслуговування  

S4 використання відповідних методів управління якістю  

S5 передбачати і пом'якшити можливих перебоїв обслуговування 

 

 



Дескриптор 1 A. Планування 

Дескриптор 2 

e-

Competence: 

заголовок та 

основний 

опис 

A.5. Проектування архітектури 

Вказує, уточнює, оновлення і робить доступним формальний підхід до реалізації рішення, необхідні для 

розробки і експлуатації архітектура. Визначає зміни вимог і компоненти, що використовуються: 

обладнання, програмне забезпечення, програми, процеси, інформацію і технології платформи. Враховує 

сумісність, масштабованість, зручність і безпеку. Підтримує вирівнювання між еволюційними і 

технологічних бізнес розробок. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3  

Використовує спеціальні знання для визначення 

відповідної ІКТ технології і технічних 

характеристик, які будуть розгорнуті в побудові 

кількох проектів у сфері ІКТ, додатків або 

поліпшення інфраструктури. 

Рівень 4  

 

визначення стратегії для реалізації ІКТ технології для 

бізнес-потреб з широкою звітністю. Враховує поточну 

технологічну платформу, наявне обладнання і новітні 

технологічні інновації. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 архітектура рамки, методики і системи засоби проектування  

K2 архітектура та вимоги системи: продуктивність, ремонтопридатність, розширюваність, 

масштабованість, доступність, безпека і доступність  

K3 витрати, вигоди і ризики архітектури системи  

К4 архітектури підприємства компанії і внутрішні стандарти  

K5 нові перспективні технології (наприклад, розподілені системи, мобільні системи) 

Навички  

Вміє 

S1 забезпечити досвід, щоб допомогти вирішувати складні технічні проблеми і забезпечити кращі 

архітектура рішення реалізовані  

S2 використовувати знання в різних галузях технології, щоб побудувати і здати архітектури підприємства  

S3 зрозуміти бізнес-цілі, які впливають на компонент архітектури (дані, додатки, безпека, розвиток і т.д.)  

S4 брати участь у поєднанні архітектури підприємства і стандартів, принципів і цілей до команд 

розробників  

S5 розробляти шаблони проектування і моделі, для допомоги системним аналітикам у розробці відповідних 

додатків 

 



 

Дескриптор 1 A. Планування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

A.6. Проектування додатків 

Аналізує, показує, оновлення та робить доступними модель для реалізації додатків відповідно до 

інформаційної системи і потреби користувача / клієнта. Вибір відповідних технічних можливостей для 

розробки додатків, оптимізації балансу між вартістю і якістю. Дизайн структури даних і побудова моделі 

структури системи відповідно з результатами аналізу через мов моделювання. Гарантує, що всі аспекти 

враховувати сумісність, зручність і безпеку. Визначає загальні рамки для перевірки моделей з 

представленнями користувачів, заснованих на моделях розвитку (наприклад ітеративний підхід). 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 1  

Бере участь в проектування, створення 

загальної функціональної специфікації та 

інтерфейсів. 

Рівень 2  

 

Організовує загальне планування дизайну програми. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1Вимоги моделювання і методів аналізу  

К2 Методи Розробки програмного забезпечення та їх обгрунтування  

K3 метрики, пов'язані з розробкою додатків  

К4 принципи проектування інтерфейсу  

K5 мови для формалізації функціональної специфікації  

K6 існуючі програми і пов'язані з ними архітектури  

K7 СУБД, сховища даних...  

K8 мобільні технології  

Навички  

Вміє 

S1 ідентифікувати клієнтів, користувачів і зацікавлені сторони  

S2 збирати, оформлювати і затверджувати функціональні та не функціональні вимоги  

S3 застосовувати моделі оцінки і дані для оцінки вартості різних фаз життєвого циклу програмного 

забезпечення  

S4 оцінити використання прототипів для підтримки вимог перевірки  

S5 організовувати  і контролювати загальний план для проектування програми 



S6 функціональна специфікація, починаючи з певних вимог  

S7 оцінити придатність різних методів розробки додатків для поточного сценарію  

 

Дескриптор 1 A. Планування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

A.7. Моніторинг тенденцій технологій 

З'ясовує останні технологічні ІКТ-розробки, що базуються на нових технологіях. Розробляє інноваційні 

рішення для інтеграції нових технологій в існуючі продукти, програми та служби, або для створення 

нових рішень. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 4  

Використовувати широкі спеціальні знання 

нових і інноваційних технологій, у поєднанні 

з глибоким розумінням бізнесу, передбачення 

майбутніх рішень. Забезпечує експертне 

керівництво і консультації, до керівництва 

команди для підтримки прийняття 

стратегічних рішень. 

Рівень 5  

 

Приймає стратегічні рішення передбачає майбутні 

рішення у сфері ІКТ для клієнто-орієнтованих процесів, 

нових бізнес-продуктів і послуг; керує організацією їх 

побудови та експлуатації.. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 нові технології та відповідні ринкові застосування 

К2 потреби ринку 

К3 відповідні джерела інформації (наприклад, журнали, конференції та заходи, новини листи, лідери 

громадської думки, он-лайн форуми і т.д.) 

К4 правила обговорень веб-спільнот 

К5 прикладні дослідження програмних підходів 



Навички  

Вміє 

S1 моніторинг джерел інформації передбачення найбільш перспективних шляхів розвитку технологій 

S2 визначити постачальників і провайдерів найбільш перспективних рішень; оцінює та передбачає 

найбільш відповідні 

S3 визначення бізнес-переваг і поліпшення від прийняття нових технологій 

 

  

Дескриптор 1 A. Планування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

A.8. Стійкий розвиток 

Оцінки впливу ІКТ-рішень з точки зору екологічних обов'язків у тому числі споживання енергії. 

Консультує бізнес ІКТ і зацікавлені сторони на життєздатних альтернатив, які узгоджуються з  

бізнес-стратегії. Застосовує закупівлі ІКТ та збутову політику, який виконує екологічні функції. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3  

 

Сприяє підвищенню обізнаності, навчання і 

прихильність для розгортання сталого 

розвитку та застосовує необхідні інструменти 

для пілотування цього підходу. 

Рівень 4  

 

Визначає мету і стратегія сталого розвитку ІС у 

відповідності з політикою в галузі сталого розвитку 

організації 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 метрики і показники, пов'язані зі стійким розвитком  

К2 Корпоративна соціальна відповідальність зацікавлених сторін в рамках інфраструктура 

Навички  

Вміє 

S1 моніторингу та вимірювання енергоспоживання ІКТ  

S2 застосувати рекомендації в проектах для підтримки останніх стратегій сталого розвитку  

S3 майстер нормативно-правові обмеження і міжнародні стандарти, що стосуються сталого розвитку ІКТ 



  

Дескриптор 1 A. Планування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

A.9 . Інновації 

 

Розробляє креативні рішення для надання нових концепцій, ідей, товарів або послуг. Розгортання нової і 

відкритого мислення, щоб уявити собі експлуатацією технологічних досягнень для задоволення потреб 

бізнес / суспільства або наукового напрямку. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 4  

 

Застосовування незалежного мислення і знання технологій  для інтеграції розрізнених концепцій для 

створення унікальних проектів. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 існуючих та перспективних технологій 

К2 тенденції і потреби бізнесу, суспільства та/або наукови 

К3 методи інноваційних процесів  

Навички  

Вміє 

S1 визначити бізнес-переваги і покращення, пов'язані з прийняттям нових технологій  

S2 створити доказ концепції  

S4 визначити відповідні ресурси 

   

Дескриптор 1 B. Побудова 



Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

B.1. Розробка додатків  

Інтерпретує проектування додатків для розробки відповідної програми відповідно до потреб клієнтів. 

Адаптація існуючих рішень наприклад по перенесенню програми на іншу операційну систему. Коди, 

налагодження та тести документи зв’язок етапів розробки продукту. Вибір відповідних технічних 

можливостей для розвитку, таких як повторне використання, покращення або реконфігурації існуючих 

компонентів. Оптимізує ефективність, вартість і якість. Перевіряє приводить із представниками 

користувачів, об'єднує і комісій комплексне рішення. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 1  

 

Діяти під керівництвом для 

розробки, тестування та 

документів додатку. 

Рівень 2  

 

Систематично розробляє і 

затверджує додатки. 

Рівень 3  

Діяти творчо розробляти програми і 

вибрати відповідні технічні 

параметри. Оптимізує розробки 

додатків, технічне обслуговування і 

продуктивність за рахунок 

використання шаблонів 

проектування і завдяки повторному 

використанню доведені рішення. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 програми відповідного програмного забезпечення / модулі  

К2 апаратні компоненти, інструменти та апаратні архітектури  

К3 функціональне та технічне проектування  

К4 сучасні технології  

K5 мови програмування  

K6 моделювання програмного забезпечення та / або апаратних засобів  

K7 СУБД  

K8 операційні системи та програмні платформи  

K9 Інтегроване середовище розробки (IDE)  

K10 швидка розробка додатків (RAD)  

K12 технології та мови моделювання  

K13 мови визначення інтерфейсу  



Навички  

Вміє 

S1 пояснити і донести проектування / розробки замовнику  

S2 виконувати і оцінювати результати тестування на відповідність технічним умовам продукції  

S3 застосовувати відповідне програмне забезпечення  

S4 розробки користувальницьких інтерфейсів 

S5 управляти і гарантувати високий рівень згуртованості та якості  

S6 використання моделей даних  

S7 виконувати і оцінювати тест в клієнта або цільової середовища  

S8 співпрацювати з командою розробників і розробників додатків 

 

Дескриптор 1 B. Побудова 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

B.2. Інтеграція систем 

Інтегрується обладнання, програмного забезпечення або суб компоненти системи в існуючу або нову 

систему. Відповідає встановлених процесів і процедур, таких як, управління конфігураціями та 

управління пакетами. Бере до уваги сумісність існуючих і нових модулів для забезпечення цілісності 

системи, системи на сумісність та інформаційної безпеки. Перевіряє і пропускна здатність системи Тести 

та продуктивність і документування успішної інтеграції. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2  

 

Систематично діє для 

ідентифікації сумісності ПЗ і 

устаткування. Документація 

усіх видів діяльності під час 

установки і запис відхилень і 

коригувальних заходів. 

Рівень 3  

 

Розраховує на власні дії в процесі 

інтеграції системи. Застосування 

відповідних стандартів і процедур 

управління змінами для підтримки 

цілісності загальної 

функціональності і надійності 

системи. 

Рівень 4  

Використання професійних знаннь, 

для створення процесу для циклу 

інтеграції, включаючи створення 

внутрішніх стандартів практики. 

Призначення ресурсів для програм 

інтеграції. 



Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 старі, існуючі та нові апаратні компоненти / програмного забезпечення / модулі  

К2 вплив, який системна інтеграція має на існуючу система / організація  

К3 взаємодії методів між модулями, системами і компонентами 

К4 методи інтеграційного тестування  

К5 засоби розробки  

K6 кращі методи проектування  

Навички  

Вміє 

S1 міра продуктивності системи до, під час і після системної інтеграції  

S2 документування діяльності, пов’язаної з проблемами та і пов'язаними з ними послугами з ремонту  

S3 потреби клієнтів в існуючих продуктах 

S4 переконатися, що інтегровані системи ефективні та відповідають специфікації  

S5 здійснювати резервне копіювання для забезпечення цілісності під час системної інтеграції 

 

Дескриптор 1 B. Побудова 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

B.3. Тестування 

Формує та виконує систематичні процедури тестування для систем ІКТ або вимог юзабіліті клієнтів для 

встановлення відповідності з проектними специфікаціями. Гарантує, що нові або змінені компоненти або 

системи виконують в очікуванні. Забезпечує засідання внутрішніх, зовнішніх, національних і 

міжнародних стандартів; включаючи здоров'я і безпеку, зручність використання, продуктивність, 

надійність і сумісність. Виробляє документи і звіти для доказів вимогам сертифікації. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 1  

 

 

 

 

 

 

Виконує прості тести в строгій відповідності з 

Рівень 2  

 

 

 

 

Організовує тестові програми і будує сценарії для 

стрес-тест потенційних вразливостей. Звіти і 

доповіді результати, щоб забезпечити аналіз 



докладними інструкціями. результатів. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 методи, інфраструктура та інструменти, які будуть використовуватися в процесі тестування  

К2 життєвий цикл процесу тестування  

К3 різні види тестування (функціональні, інтеграції, продуктивності, зручності використання, 

навантаження і т.д.)  

K4 національні та міжнародні стандарти, що визначають критерії якості для тестування  

K5 веб, хмарні і мобільні технології та екологічні вимоги 

Навички  

Вміє 

S1 створювати і керувати план тестування  

S2 управління та оцінки процес тестування  

S3 конструкторські випробування систем ІКТ  

S4 підготувати і провести випробування систем ІКТ  

S5 звіт і документів тести і результати 

 

Дескриптор 1 B. Побудова 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

B.4. Розгортання рішень 

Після зумовлених загальних стандартів практики здійснює планові необхідні заходи для реалізації 

рішення, в тому числі установки, оновлення або виведення з експлуатації. Налаштовує обладнання, 

програмного забезпечення або мережі, щоб забезпечити сумісність компонентів системи і відлагоджує 

будь результуючі несправності або несумісності. Займається додаткових ресурсів фахівців, якщо 

потрібно, наприклад, третя сторона постачальників мережевих послуг. Формально здає повному обсязі 

рішення користувачем і завершує документації записи всю необхідну інформацію, у тому числі 

обладнання адресатам, конфігурації і даних про продуктивність. 



Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 1  

 

Видаляє або встановлює 

компоненти під керівництвом 

і відповідно з докладними 

інструкціями. 

Рівень 2  

 

Діє систематично будує або 

розбирає елементи системи. 

Визначає несправні компоненти і 

встановлює першопричини збоїв. 

Забезпечує підтримку для менш 

досвідчених колег 

Рівень 3  

Ініціює комплексний зв'язок із 

зацікавленими сторонами. 

Використовує спеціальні знання для 

впливу на побудову рішення, 

забезпечує поради та рекомендації. 

 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 методи аналізу продуктивності  

K2 методи, пов'язані з управлінням проблемами (функціонування, сумісність)  

К3 програмне забезпечення упаковка і розподіл методи і прийоми  

K4 наслідків розгортання на поточному архітектури  

K5 технології і стандарти, які використовуються під час розгортання 

K6 веб, хмарні і мобільні технології та екологічні вимоги 

Навички  

Вміє 

S1 організувати робочий процес розгортання і продуктів викочування діяльність  

S2 організація та планування бета-тестування, створювати тестові проекти  

 

S3 налаштування компонентів на будь-якому рівні, щоб гарантувати правильне загальне сумісність  

S4 виявити і залучити знання, необхідні для вирішення проблем сумісності  

S5 організовувати і контролювати початкове надання послуг підтримки, включаючи навчання 

користувачів під час запуску системи  

S6 організувати наповнення баз даних і керувати міграцією даних  

S7 співпрацювати, щоб змінити третього код партії; підтримувати модифікації програмного забезпечення 

 

Дескриптор 1 B. Побудова 



Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

B.5. Розробка документації  

Розробляє документи, що описують продукти, послуги та компоненти або додатки для встановлення 

відповідності з відповідними вимогами до документації. Вибір відповідного стилю і засобів масової 

інформації для презентаційних матеріалів. Створює шаблони для систем управління документами. 

Забезпечує функції і характеристики описані в відповідним чином. Гарантує, що існуючі документи 

дійсні і до теперішнього часу. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 1  

 

Використовує і застосовує 

стандарти для визначення 

структури документа. 

Рівень 2  

 

Визначає вимоги до документації, 

беручи до уваги мету і предметну 

область до якої він ПС 

Рівень 3  

Адаптація рівня деталізації у 

відповідності до мети документації 

та цільових груп населення. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 інструменти для виробництва, редагування та розповсюдження професійних документів  

K2 інструменти для створення мультимедійної презентації  

K3 різні технічні документи, необхідні для проектування, розробки і розгортання продуктів, програм та 

послуг  

К4 контролю версій виробництва документації 

Навички  

Вміє 

S1 спостерігати і розгорнути ефективне використання корпоративних стандартів для публікацій  

S2 підготувати шаблони для документації  

S3 організовувати і контролювати зміст процесу управління  

S4 підтримувати публікації документації до додатку протягом всього життєвого циклу 

 

Дескриптор 1 B. Побудова 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

B.6. Системотехніка 

Інженерія програмного забезпечення та / або апаратних компонентів для задоволення вимог рішення, такі 

як специфікації, витрати, якість, час, енергоефективність, інформаційної безпеки та захисту даних. Слід 

систематичну методологію для аналізу та створення необхідних компонентів andinterfaces. Будує моделі 



структури системи і проводить моделювання поведінки системи. Виконує модульних і системних тестів, 

щоб переконатися, що вимоги будуть виконані 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3  

 

Забезпечує сумісність компонентів системи. 

Використовує професійні знання, щоб створити 

повну систему, яка буде задовольняти 

обмеженням системи і задовольняти очікування 

клієнта 

Рівень 4  

 

Дослідження складність шляхом розробки стандартних 

процедур та архітектури на підтримку розробки 

зв’язного продукту. Встановлення набору системних 

вимог, які будуть направляти розробку системи. 

Ідентифікація системних вимоги, які повинні бути 

виділені як елементи системи. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 необхідності програми, / модулі, СУБД та мови програмування  

К2 апаратні компоненти, інструменти та апаратні архітектури  

К3 функціональний та технічне проектування  

К4 сучасні технології  

K5 мови програмування  

K7 основи інформаційної безпеки  

K8 прототипи 

Навички  

Вміє 

S1 пояснити і донести проектування / розробки замовнику  

S2 виконувати і оцінювати результати тестування на відповідність технічним умовам продукції  

S3 застосовувати відповідне програмне забезпечення та / або апаратних архітектур  

S4 проектування та розробка апаратної архітектури, користувальницьких інтерфейсів, програмних 

компонент  

S5 управляти і гарантувати високий рівень якості в складних програмних систем  

S6 використовувати моделі даних 

S7 застосовувати відповідні моделі розробки та / або процесу для ефективної розробки 

 



Дескриптор 1 C. Запуск 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

C.2. Підтримка змін 

Направляє еволюцію рішення ІКТ. Забезпечує ефективне управління і планування програмного 

забезпечення або апаратних модифікацій, щоб запобігти кілька оновлень, створюючи непередбачувані 

результати. Зводить до мінімуму порушення обслуговування як наслідок змін і дотримується певної 

угодою про рівень обслуговування. Забезпечує розгляд та дотримання процедур інформаційної безпеки. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2 

 

Під час змін, систематично реагує на поточні 

оперативні потребам, уникаючи перерв в 

обслуговуванні і підтримці узгодженості з угодою про 

рівень обслуговування і вимог інформаційної безпеки. 

Рівень 3  

 

Забезпечує цілісність системи, контролюючи 

застосування функціональних оновлень, 

програмного забезпечення або апаратних 

доповнень і робіт з технічного обслуговування. 

Відповідає вимогам бюджету. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 функціональні характеристики інформаційної системи  

К2 знати архітектуру існуючого додатку 

К3, як бізнес-процеси інтегровані і їх залежність від застосування ІКТ  

К4 Інструменти і техніка управління змінами  

K5 кращі практики і стандартів у галузі управління інформаційною безпекою 

Навички  

Вміє 

S1 розподіл функціональних і технічних специфікацій з командами ІКТ, що відповідають за підтримання  

і еволюція ІКТ-рішень  

S2 управління зв'язком з командами ІКТ, що відповідають за технічне обслуговування та еволюції  

інформаційні системи вирішення  

S3 проаналізувати вплив функціональних / технічних змін на користувачів  

S4 передбачити всі дії, необхідні для пом'якшення наслідків зміни (навчання, документація, нова  

процесів ...). 

 



Дескриптор 1 C. Запуск 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

C.4. Керування проблемами  

Виявляє і усуває причину інцидентів. Займе активну позицію з метою запобігання або ідентифікацію 

причини проблем у сфері ІКТ. Розгортання системи знань на основі повторення поширених помилок. 

Дозволяє або загострюється інцидентів. Оптимізує систему або продуктивності компонентів. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2 

 

 

 

 

Визначає і класифікує типи інцидентів і 

перебоїв в обслуговуванні. Звіти 

інциденти каталогізації їх за 

симптомами та дозволи. 

Рівень 3  

 

Використовує спеціальні знання і глибоке розуміння 

інфраструктури ІКТ та процесу управління проблемною 

виявлення збоїв і рішення з мінімальним відключення. Робить 

обгрунтовані рішення в емоційно заряджених середовищ на 

відповідних заходів, необхідних для мінімізації впливу на 

бізнес. Швидко ідентифікує відмовив компонента, вибирає 

альтернативи, такі як ремонт, замінити або переналаштувати. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 загальна інфраструктура ІКТ організації та її ключові компоненти  

К2 процедури звітності організації  

K3 критичні процедури ескалації положення Організації  

K4 додаток і доступність діагностичних інструментів  

K5 зв'язок між елементами системи інфраструктури та впливу аварії на відповідних бізнес-процесів 

Навички  

Вміє 

S1 слідкувати за ходом  питань протягом усього життєвого циклу ПС і ефективно спілкуватися з 

зацікавленими сторонами 

S2 визначити потенційні відмови критичних компонентів і вжити заходів для пом'якшення наслідків 

відмови  

S3 поведінку аудити управління ризиками і діяти, щоб мінімізувати впливу  

S4 виділення відповідних ресурсів для робіт з технічного обслуговування, балансування витрат і ризиків  

S5 спілкуватися на всіх рівнях для забезпечення належних ресурсів розгорнуті всередині або зовні, щоб 

мінімізувати простої 



  

Дескриптор 1 
D. Включення 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

D.1. Розробка стратегії інформаційної безпеки 

Визначаться стосовно формальної організаційної стратегія, масштабів і культури підтримує безпеку і 

захист інформації від зовнішніх і внутрішніх загроз, то є цифровий судово для корпоративних 

розслідувань або вторгнень розслідування. Забезпечує основу для управління безпекою інформації, в тому 

числі рольової ідентифікації та підзвітності. Використовує певні стандарти, щоб створити цілі для 

цілісності інформації, доступності та конфіденційності даних 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 4 

 

 

 

 

 

Використовує глибину знань і використовує зовнішні стандарти і передовий досвід. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 потенціал і можливості відповідних стандартів і передової практики  

К2 вплив правових вимог з інформаційної безпеки  

K3 інформаційну стратегію організації  

K4 можливі загрози безпеки  

K5 стратегію мобільності  

K6 різні моделі послуг і хмарні обчислення 

Навички  

Вміє 

S1 розробити і критично проаналізувати стратегію компанії для інформаційної безпеки  

S2 визначити, сьогодення і сприяти політику безпеки інформації на затвердження вищого керівництва 

організації  

S3 вимог відповідних стандартів, найкращої практики та правові вимоги до інформаційної безпеки  

S4 передбачити необхідні зміни в стратегії інформаційної безпеки організації і сформулювати нові плани  

S5 запропонувати ефективні заходи на випадок непередбачених обставин 



 

Дескриптор 1 
D. Включення 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

D.3. Організація навчання 

Визначає і здійснює політику в галузі навчання ІКТ для вирішення організаційних потреб у навичках та 

прогалин. Структури, організовує і розклад навчальних програм і оцінює якість навчання через процес 

зворотного зв'язку і реалізує постійне вдосконалення. Адаптація навчання планує звернутися мінливого 

попиту. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2 

 

 

 

 

Організовує виявлення потреб у навчанні; 

зіставляє вимоги організації, визначає, вибирає і 

готує графік навчальних заходів. 

Рівень 3  

 

Діє творчо аналізує прогалин навички; розробляє 

конкретні вимоги і виявити потенційні джерела для 

надання навчання. Має спеціальні знання ринку 

навчання і встановлює механізм зворотного зв'язку для 

оцінки доданої вартості альтернативних навчальних 

програм. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 необхідності педагогічні підходи і методи освіти  

К2 конкурентний ринок для освітніх пропозиції  

К3 потреби у навчанні методів аналізу  

K4 методи розширення прав і можливостей 

Навички  

Вміє 

S1 організувати навчальні та освітні графіки для задоволення потреб ринку  

S2 виявлення і максимального використання ресурсів, необхідних для доставки економічно ефективне 

розклад  

S3 заохочення і ринок освіти та професійної підготовки  

S4 аналізувати потреби персоналу для постійного вдосконалення професійної підготовки  

S5 побудова  навчальних програм для задоволення ІКТ освітніх потреб клієнтів 



 

Дескриптор 1 
D. Включення 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

D.4. Купівля 

Застосовує послідовну процедуру закупівель, у тому числі розгортання наступних підрозділах процесів: 

вимоги специфікації, ідентифікації постачальником, аналіз пропозицій, оцінки енергетичної ефективності 

та екологічної відповідності продукції, постачальників і їх процесів, переговори за контрактами, вибору 

постачальника і розміщення контракту. Гарантує, що весь процес покупки, придатний для цілей, додає 

вартість бізнесу до організації сумісної з правовими і нормативними вимогами. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2 

 

Розуміє і застосовує принципи процесу закупівель; розміщує замовлення на основі існуючих договорів з 

постачальниками. Забезпечує правильне виконання замовлень, в тому числі перевірки результатів і 

кореляції з наступних платежів 

Дескриптор 4  

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 типові умови договору купівлі  

K3 фінансові моделі, наприклад, знижка структури  

K4 поточний ринок для відповідних продуктів або послуг  

K5 питання і наслідки аутсорсингових послуг  

K6 різних моделей послуг і оперативні переклади (наприклад, хмарних обчислень) 

Навички  

Вміє 

S2 переговори терміни, умови та ціни  

S3 проаналізувати пропозиції, що надійшли / пропозиції  

S4 управляти купівельним бюджетом 

 

Дескриптор 1 
D. Включення 



Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

D.10. Керування інформацією та знаннями  
Визначає і управляє структурованої і неструктурованої інформації і вважає політику в області розподілу 

інформації. Створює інформаційну структуру для того, щоб експлуатація та оптимізація інформації. 

Розуміє відповідні інструменти, які будуть розгорнуті для створення, витягання, підтримувати, 

оновлювати і поширювати знання бізнесу з метою використання в управлінні інформації активу. 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3 

 

 

Аналіз бізнес-процесів і пов'язані з ними вимоги до інформації і являє собою найбільш підходящий 

інформаційну структуру. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 методи аналізу інформації і бізнес-процесів  

К2 прилади та інструменти, що застосовуються для зберігання і пошуку даних ІКТ  

K3 проблеми, пов'язані з розміром наборів даних (наприклад, великі дані)  

K4 проблеми, пов'язані з неструктурованих даних (наприклад, аналіз даних) 

Навички  

Вміє 

S1 зібрати внутрішні і зовнішні потреби знань та інформації  

S2 формалізувати вимоги замовника  

S3 перевести / відображають бізнес-поведінку в структурованої інформації  

S4 надавати інформацію  

S5 гарантувати, що ПІС та конфіденційності питання поважають  

S6 зберігання, аналіз, набори даних, які складні і великі, неструктуровані і в  

різні формати  

S7 застосовувати методи інтелектуального аналізу даних 

 

Дескриптор 1 
D. Включення 



Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

D.12  Цифровий маркетинг 

Розуміє основні принципи цифрового маркетингу. Розрізняє традиційної і цифрової підходів. Високо 

оцінює спектр доступних каналів. Оцінює ефективність різних підходів і застосовує суворі методи 

вимірювання. Плани послідовну стратегію, використовуючи найбільш ефективні засоби доступні. Розуміє 

питання захисту даних і конфіденційності, що беруть участь в реалізації маркетингової стратегії 

Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2 

 

 

Розуміє і застосовує цифрові маркетингові тактики, щоб розробити комплексний та ефективний цифровий 

маркетинговий план, використовуючи різні цифрові маркетингові області, такі як пошук, електронна 

пошта, соціальні медіа та мобільний маркетинг. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 маркетингова стратегія  

K2 маркетингові веб-технології  

K5 мобільний маркетинг  

K6 соціальні медіа маркетингу  

K7 маркетинг електронною поштою  

K9 правові питання / вимоги 

Навички  

Вміє 

S1 зрозуміти, як веб-технологія може бути використана в маркетингових цілях  

S2 зрозуміти орієнтований на користувача маркетинг  

S3 використовувати й інтерпретувати веб-аналітику   

S4 зрозуміти он-лайн середовищ 

 

Дескриптор 1 E. Керування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

E.1  Розробка прогнозів 

Інтерпретує потреби ринку і оцінює прийняття ринком товарів і послуг. Оцінює потенціал цієї організації 

для задоволення майбутніх виробничих і вимоги до якості. Застосовується відповідні показники для того, 

щоб точно прийняття рішень на підтримку виробництва, маркетингу, продажів і функцій розподілу 



Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3 

 

 

Застосовувати  навички, для забезпечення короткострокових прогнозів з використанням ринкових 

досліджень і оцінки організації виробництва та можливостей продажу. 

Дескриптор 4  

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 розмір ринку і відповідні коливання  

К2 доступність на ринку у відповідності з поточними умовами (наприклад, політика уряду, нові  

технології, соціальні та культурні тенденції і т.д.)  

K4 методи аналізу даних (інтелектуальний аналіз даних) 

Навички  

Вміє 

S1 застосувати структурованої методики «Що, якщо…?» (SWIFT) для здійснення реалістичних прогнозів 

S2 генерувати прогнози продажів по відношенню до поточної ринкової частки  

S3 генерувати прогнози виробництва з урахуванням виробничих потужностей  

S4 порівняти продажі та виробничі прогнози і аналізувати потенційні невідповідності  

S5 інтерпретації зовнішніх даних досліджень та аналізу інформації 

 

Дескриптор 1 E. Керування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

E.4. Керування взаєминами 

Встановлює і підтримує позитивні ділові відносини між зацікавленими сторонами (внутрішній або 

зовнішній) розгортання та дотримання організаційних процесів. Підтримує постійний зв'язок з клієнтом / 

партнером / постачальником, і адреси потреб за допомогою співпереживання з навколишнім їх 

середовищем і управління ланцюгом комунікацій постачання. Гарантує, що потреби зацікавлених сторін, 

зауваження чи скарги розуміння і вирішення відповідно до організаційної політики. 

  



Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3 

 

 

 

Дії в управлінні обмежене число 

зацікавлених сторін. 

Рівень 4  

 

Здійснює керівництво для великих чи багатьох відношеннях 

зацікавлених сторін. Дозволяє інвестиції в нові і існуючі 

відносини. Веде дизайн працездатною процедури для 

підтримки позитивних ділових відносин 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

К1 організація процесів, включаючи, прийняття рішень, бюджетів та структури управління  

K2 бізнес-цілі, власні та інших зацікавлених сторін  

К3 як виміряти і використовувати ресурси для задоволення вимог зацікавлених сторін  

K4 бізнес виклики і ризики 

Навички  

Вміє 

S1 виявлення потреб клієнта  

S2 виявлення потенційних можливостей для клієнта і власної організації  

S3 встановити реалістичні очікування для підтримки розвитку взаємної довіри  

S4 монітор діючі зобов'язання щодо забезпечення виконання  

S5 спілкуйтеся хороші і погані новини, щоб уникнути сюрпризів 

 

Дескриптор 1 E. Керування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

E.5. Удосконалення процесів  
Заходи підвищення ефективності існуючих процесів у сфері ІКТ. Дослідження і прогнозування процесу 

проектування в сфері ІКТ з використанням різних джерел. Застосування систематичної методології для 

оцінки, розробки і здійснення процесу або технології, збільшення бізнес прибутків. Оцінює потенційних 

несприятливих наслідків зміни процесу.  



Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 3 

 

Використовує спеціальні знання для 

дослідження існуючих процесів і рішень 

в області ІКТ з метою визначення 

можливих нововведень. Робить 

рекомендації, засновані на обґрунтованих 

аргументах. 

Рівень 4  

 

Забезпечує керівництво та дозволяє використання інновацій. 

Передбачає, які підвищать конкурентоспроможність або 

ефективність. Демонструє для вищого керівництва бізнес-

переваги потенційних змін. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 методи дослідження, критерії та методи вимірювання 

K2 оцінка, проектування і реалізація методології 

К3 існуючі внутрішні процеси 

К4 зміни у сфері ІКТ, і потенційний вплив на процеси 

К5 веб, хмарні і мобільні технології 

K6 оптимізація ресурсів і скорочення видатків 

Навички  

Вміє 

S1 складати, документи і каталоги для основних процеси та процедури 

S2 пропонувати зміни для полегшення процесу, передбачення удосконалень 

S3 вносити зміни в процес 

 

Дескриптор 1 E. Керування 

Дескриптор 2 

e-Competence: 

заголовок та 

основний опис 

E.8. Керування інформаційною безпекою 

Реалізує політику інформаційної безпеки. Монітори та вживає заходів проти вторгнення, шахрайства та 

порушення безпеки або витоку. Гарантує, що ризики безпеки аналізуються і вдалося по відношенню до 

корпоративних даних та інформації. Інциденти Відгуки безпеки, дає рекомендації для політики і стратегії 

забезпечення постійного поліпшення забезпечення безпеки безпеки. 



Дескриптор 3 

рівні знань 

e-Competence 

Рівень 2 

 

Систематично сканує навколишнє середовище 

для виявлення та визначення вразливостей і 

загроз. 

Рівень 3  

 

 

Оцінює заходи з управління безпекою і визначає 

відповідність політиці інформаційної безпеки. 

З'ясовуює і застосовує заходи щодо виправлення 

становища для вирішення будь-яких порушень 

безпеки. 

Дескриптор 4  

 

 

Знання  

приклади  

Знає /  

знайомий з 

K1 політику управління безпекою організації і його наслідки для взаємодії з  

клієнти, постачальники і субпідрядники  

К2 кращі практики і стандартів у галузі управління інформаційною безпекою  

K3 критичні ризики для управління інформаційною безпекою  

K5 методи виявлення безпеки, у тому числі мобільного та цифрового 

Навички  

Вміє 

S1 політика управління безпекою інформації, пов'язуючи його з бізнес-стратегії  

S2 проаналізувати компанію критично важливих активів і виявити слабкі місця і вразливості до 

вторгнення або нападу  

S4 проведення перевірок безпеки  

S5 застосовувати методи моніторингу та тестування  

S7 реалізації плану відновлення у випадку кризи 

 

 



 

1. Висновки 

На основі Європейської рамки ІКТ-компетенцій 3.0 та НРК зі збереженням 

національних особлвостей галузевої освіти можна розробити ГРК, в якій будуть 

сформовані компетентності, що відповідають вимогам IT-галузі. Здобуття 

зазначених компетентностей, як результатів навчання передбачається у межах 

засвоєння дисциплін, перелік яких узгоджений з переліками дисциплін 

провідних світових зразків стандартів освітньо-професійної підготовки IT-

фахівців. Такі заходи сприятимуть підвищенню якості підготовки 

кваліфікованих фахівців з інформатики з метою досягнення відповідності рівня 

компетенцій вимогам сучасного ІТ-ринку та світовим стандартам. 

  



ПЕРЕЛІК ВЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

INARM - проект TEMPUS «INFORMATICS AND MANAGEMENT: 

BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS; 

ГРК - галузеві рамки кваліфікацій; 

SQF - галузеві рамки кваліфікацій;  

ІКТ – інформаційно-телекомунікаційних технологій; 

КП - країни-партнери; 

ВНЗ – вищий навчальний заклад; 

НРК - Національна рамка кваліфікацій; 

IT – інформаційні технології; 

ПП - професійної та практичної (підготовки); 

ЄС – Європейський Союз; 

e-CF - European e-Competence Framework. 
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