
 

РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 123 «Компютерна інженерія» 

 

Освітня програма (ОП), що реалізується в Міжнародному класичному університеті 

імені Пилипа Орлика за спеціальністю 123 «Компютерна інженерія» являє собою систему 

документів, розроблену і затверджену закладом вищої освіти з урахуванням вимог ринку 

праці на підставі Стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю.  

Освітня програма була затверджена Вченою радою ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» ( протокол № 1 від 31 серпня 2018 р.). 

Перегляд ОП відбувається щорічно на початку навчального року на засіданні робочої 

групи.  

Останні зміни були внесені в період підготовки проєкта освітньої програми. Згідно 

з пропозицією було введено  навчальний курс «Теорія  та проектування комп'ютерних 

систем» (вилучено курс "Глобальні та локальні комп'ютерні  мережі "). Зокрема, в 

курс  «Теорія  та проектування комп'ютерних систем» було включено теми «Опис, 

розповсюдження та виявлення веб-сервісів», «Проектування гарантоздатних сервіс-

орієнтованих систем». У процесі формулювання цілей та програмних результатів 

навчання освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» підготовки магістрів за 

спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія враховано інтереси та пропозиції роботодавців 

(ПП «Турчин», ТОВ «ЮГ Інвест Капітал», Центр системних досліджень і розвитку Ради 

по вивченню продуктивних сил НАН України, ТОВ «ЮГ Інвест Капітал», ТОВ 

«Укрінспецмаш», ПП «Дикий сад»),  що зумовило необхідність набуття здобувачами 

вмінь використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення завдань 

інформаційних технологій, реалізовувати інноваційні методики, динамічно поєднувати 

знання, уміння, комунікативні навички і спроможності з автономною діяльністю та 

відповідальністю під час вирішення завдань та проблемних питань в галузі комп’ютерної 

інженерії стосовно розробки і експлуатації апаратного і програмного забезпечення 

комп’ютерних систем і мереж. Ці аспекти знайшли відображення в введенні конкретних 



навчальних дисциплін «Реінжиніринг бізнес-процесів в сфері ІТ» (вилучено курс "Бізнес-

планування та управління проектами") «Сучасні інтернет-технології» (вилучено курс 

"Сучасні інтернеті технології в системі комунікацій"), «Спеціалізовані 

комп'ютерні  системи та мережі» (вилучено курс "Дослідження та проектування 

комп'ютерних систем та мереж"). В зв’язку з тим, що термін навчання на освітній 

програмі триває 1рік 6 місяців,нові зміни в освітній програмі за результатами навчання 

здобувачів вищої освіти в 2019-2020 н.р. планується ввести з вересня 2020 року. 

ОП регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та технології 

реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за даною 

спеціальністю. Освітня програма складена логічно. У ній визначені цілі, 

завдання, зміст, а так саме місце в структурі основної освітньої програми і компетенції, 

що формуються в результаті освоєння дисциплін. Дисципліни навчального плану, які 

наведені в ОП відображають актуальні для галузі теми. 

Кадрове забезпечення освітньої програми відповідає профілю дисциплін, що 

викладаються. До викладання і практики залучені особи з 

досвідом практичної роботи за даною спеціальністю на посадах керівників і 

провідних фахівців. 

З розробленої ОП можна зробити висновок, що вона має високий рівень 

забезпеченості навчально-методичною документацією і матеріалами. 

З урахуванням вищесказаного вважаємо, що рецензовану освітню 

програму можна рекомендувати до використання для підготовки студентів за 

спеціальністю 123 «Компютерна інженерія».  

 

 

 

 

 

  


