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Україна спрямовує вектор свого розвитку з орієнтацією на 

європейські цінності та прагне зайняти гідне місце на міжнародній арені. 

І звичайно, для реалізації цих перехідних процесів, а також задекларованої 

європейської інтеграції, наша держава має досягти позитивних результатів 

і у сфері реформування освіти, що стосується, насамперед, підготовки 

кваліфікованих кадрів в різних галузях національної економіки. 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки» розроблена НПП кафедри інформаційних 

технологій факультету економіки і підприємництва Уманського 

національного університету садівництва має своєю головною метою 

надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок у галузі 

12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» з 

акцентуалізацією новітніх тенденцій розвитку ІТ-сфери, формування 

професійних компетенцій ІТ-фахівця, достатніх для проведення подальшої 

професійної діяльності, здатності розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних 

технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Вона відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженим Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. №962. 



Завдання ОПП «Комп’ютерні науки» досягаються завдяки умілому 

поєднанню обов’язкових та вибіркових компонентів ОПП, зокрема, ці 

дисципліни розкривають поняття, концепції, етичні цінності; загальні 

знання про методи й засоби організації фахової діяльності, технології 

розробок інноваційних підходів у професійній сфері тощо. 

Очікувані результати від засвоєння рецензованої освітньо-

професійної програми «Комп’ютерні науки» визначаються набутими 

випускниками компетентностями, тобто здатністю застосовувати знання, 

вміння та особисті якості відповідно до завдань професійної діяльності. 

Практична підготовка реалізується шляхом набуття відповідних 

професійних навичок у процесі проходження всіх видів практик. Цикл 

навчальних дисциплін вільного вибору містить достатній набір 

варіативних напрямів для вдосконалення професійної майстерності та 

формування ІТ-фахівця. Таким чином систематизовані в освітньо-

професійній програмі «Комп’ютерні науки» навчальні дисципліни 

дозволяють сформувати концептуальні та методологічні знання, необхідні 

для залучення випускників цієї ОПП у сферу професійної діяльності. 

Аналіз очікуваних результатів навчання як окремої складової 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» дозволяє 

сформувати думку про використання при підготовці здобувачів першого 

(бакалаврського) освітнього рівня активних та інтерактивних методик 

проведення занять у поєднанні із позааудиторною (самостійною) роботою 

з метою формування та розвитку професійних навичок. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» 

забезпечена належним комплексом методичних матеріалів, розміщених на 

офіційному сайті Уманського національного університету садівництва, а 

саме – програм навчальних дисциплін, взірців документів, програми 

практики тощо. 

Отже, рецензована рецензована освітньо-професійна програма 

«Комп’ютерні науки»    у    повній    мірі    відповідає    заявленому    рівню  



 


