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ПЕРЕЛІК ВЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ

CS’2013 – Computer Science Curricula 2013;
e-CF – European e-Competence Framework;
EQF – європейська рамка кваліфікацій;
INARM – проект TEMPUS «INFORMATICS AND MANAGEMENT: BOLOGNASTYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS»;
IT – інформаційні технології;
IВТ’2009 – Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по направлению подготовки 230100
“Информатика и вычислительная техника”;
БД – база даних;
ВНЗ – вищий навчальний заклад;
ГРК – галузеві рамки кваліфікацій;
ГСЕ – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
ЄС – Європейський Союз;
ІКТ – інформаційно-телекомунікаційних технологій;
ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології;
КП – країни-партнери;
МПН – математичної, природничо-наукової підготовки;
НРК – Національна рамка кваліфікацій;
НЦ ООП – навчальний цикл основної освітньої програми;
ОПП’2010 – галузевий стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом
040302 «Інформатика» 2010;
ПЗ – програмне забезпечення;
ПП – професійної та практичної (підготовки);
СВ – самостійного вибору.
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ВСТУП

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) динамічно розвиваються та бурхливо змінюються. IT-галузь в Україні охоплює різноманітні сфери і рівні
суспільного життя та інфраструктури, користувачів та розробників програмно-технічних засобів. Масове використання, розробка та впровадження нових ІКТ, гнучкі способи доступу до інформації та знань з використанням сучасних електронних
пристроїв актуалізують необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів.
Розробка інформаційних технологій та впровадження програмного забезпечення є передовою галуззю економіки України. За даними асоціації «IT-Ukraine»
дефіцит фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні зростає з кожним
роком. Проте працевлаштуватися в ІТ-компанії має можливість лише 25% випускників освітніх закладів, а кваліфікація решти випускників ВНЗ не відповідає сучасних вимогам роботодавців [3].
Вимоги до якості підготовки ІТ-спеціалістів швидко змінюються, разом з тим
кваліфікація та рівень компетентностей випускників ВНЗ повинен відповідати сучасним потребам світового і внутрішнього ІТ-ринку праці. Тому проблема якісної професійної підготовки ІТ-спеціалістів є актуальним завданням для усіх зацікавлених сторін
(здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців).
Сучасні тенденції розбудови системи ІТ-освіти в Україні базуються на національних вимогах, європейських стандартах та рекомендаціях Європейського
простору вищої освіти. Тісна взаємодія ІТ-освіти з наукою, державною владою та
бізнесом є необхідною умовою для забезпечення потреб суспільства та держави в
економічному та технологічному розвитку. Тому важливим завданням для ВНЗ є
забезпечення відповідності українського стандарту вищої освіти в IT-галузі вимогам ІТ-індустрії та визнаним світовим зразкам якісної фахової освітньо-професійної підготовки спеціалістів.
Проблематиці розробки вітчизняної Національної рамки кваліфікацій (НРК) на
основі європейського досвіду присвячені чисельні дослідження науковців та менеджерів освіти [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27]. Питанням підвищення якості IT-освіти на основі компетентнісно орієнтованого стандарту присвячені такі дослідження
[8, 23, 24, 27]. У процесі розробки ГРК українські фахівці накопичили вагомий досвід та напрацювання щодо обґрунтування концептуальних засад створення ГРК та
співставлення українських кваліфікацій з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF)
(Додаток). Важливим складовою для розуміння особливостей розробки ГРК в галузі
інформаційних технологій була співпраця вітчизняних та закордонних фахівців-учас5

ників під час реалізації міжнародного проекту програми Tempus INARM. Загальний
алгоритм формування ГРК розроблений у співпраці з закордонними колегами-учасниками цього проекту.
При розробці ГРК в ІТ-галузі необхідно врахувати особливості української
освітньої, соціальної та економічної сфер, а також основні принципи Болонського процесу, важливим інструментом якого є Європейська рамка кваліфікацій. Вона
розроблена з метою забезпечення прозорості, порівняння і визнання кваліфікацій,
дипломів і свідоцтв про освіту для розвитку академічної мобільності на європейському континенті та схвалена Європейським парламентом 23 квітня 2008 року.
Наприкінці 2008 року при Консультативній раді розвитку та підтримки EQF
(EQF Advisory Group) Європейською комісієї створено робочу групу з метою впровадження принципів EQF при розробці галузевих рамок кваліфікацій та їх гармонізації.
З появою EQF національні системи кваліфікацій, що включають і національні галузеві
системи кваліфікацій, отримали можливість співставлення професійних кваліфікацій.
В результаті проведених досліджень були отримані такі висновки:
•
окремі європейські ГРК по суті, є каталогами детальних описів кваліфікацій,
що дозволяють виробляти оцінювання та сертифікацію фахівців. Кваліфікації пов’язуються з рівнями EQF та з профілями посад окремої галузі;
•
окремі ГРК також пов’язані з рівнями EQF і профілями сектору, містять рамки
опису кваліфікацій працівників і насамперед призначені для використання вирішення завдань ринку праці. Такі рамки кваліфікацій є орієнтирами, які дозволяють представити результати навчання в термінах, зрозумілих роботодавцям,
характеристиках успішного виконання завдань в контексті виробничих процесів.
Ці європейські тенденції актуалізують доцільність розробки в Україні рамки
в ІТ галузі, яка базується на співставленні кваліфікацій EQF та вимог професійних
стандартів.
ГРК, побудована з урахуванням вимог НРК дозволяє, з одного боку, співставити результати навчання різних освітніх та сертифікаційних систем, а з іншого,
зберегти індивідуальні особливості національних освітніх систем, інституційних
вимог, потреб ринку праці. Необхідно відзначити, що розробка ГРК є ресурсовитратним і тривалим процесом, що вимагає узгоджених дій усіх зацікавлених сторін.
В рамках співпраці між вітчизняними та закордонними ВНЗ, Міністерством
освіти і науки України, представниками роботодавців в проекті програми Tempus
INARM «Informatics and Management: Bologna-style Qualifications Frameworks»
(«Інформатика та менеджмент: рамки кваліфікацій відповідно до Болонського
стилю») було реалізовано це актуальне для IT-галузі завдання.
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РОЗДІЛ І
ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ
В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

1.1.

Про проект програми Tempus INARM

Міжнародне співробітництво – пріоритетний напрямок розвитку ВНЗ ІІІIV рівнів акредитації в Україні. З року в рік збільшується кількість закордонних
університетів-партнерів і наукових установ, поглиблюється та удосконалюється
якість міжнародної співпраці, активізується мобільність студентів, аспірантів
та викладачів, наукові колективи активно залучаються до участі в консорціумах
міжнародних проектів.
Проект програми Tempus INARM є інструментом, спрямованим на підвищення
якості університетської освіти з метою її інтеграції до європейського освітнього
простору з урахуванням національних інтересів та особливостей. Цей проект
реалізовували 32 учасники консорціуму з Австрії, Вірменії, Італії, Нідерландів,
Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, України та ін., а його координатором був
Maria Curie-Skłodowska University (Poland, Lublin), http://inarm.tempus.umcs.pl.
В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проект
реалізовано робочою групою у складі науково-педагогічних працівників
факультету кібернетики, наукових співробітників Управління міжнародного
науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій та за підтримки
адміністрації університету.
Завданнями проекту було визначення основних принципів і структури
рамок кваліфікацій, розробка та впровадження ГРК в галузі ІТ та менеджменту в
країнах-учасниках консорціуму проекту. Втілення результатів проекту передбачає
в майбутньому модернізацію освітніх стандартів у співпраці з асоціацією «ITUkraine» , представниками українських та закордонних IT-компаній; запровадження
новітніх європейських підходів до кваліфікаційних рамок і розробки сучасних
освітніх програм та їх модулів.
Проект програми Тempus INARM реалізовувався в декілька етапів:
a) концептуалізація і дизайн: на цьому етапі країни-партнери визначили
загальну концепцію та основні завдання в процесі підготовки майбутніх
фахівців в галузях «Інформатики» та «Менеджменту». Зокрема, до
розробок концепції були залучені зацікавлені сторони країн-партнерів з
метою формування потреб та вимог ринку праці в галузі ІТ;
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b) к онсультації і тестування: пропозиції за результатами проектування ГРК
були представлені академічним спільнотам, органам державної влади,
зацікавленим роботодавцям, студентам. Зовнішня експертна оцінка
ГРК здійснювалась партнерами з ЄС для забезпечення приведення у
відповідність до Європейських стандартів;
c) офіційне визнання/схвалення: для забезпечення сталості результатів
проекту з розробки ГРК необхідними були схвалення та підтримка усіх
зацікавлених у використанні ГРК stakeholders;
d) практична реалізація: цей етап передбачав застосування ГРК в освітній
практиці ВНЗ.
У ході реалізації проекту Тempus INARM особлива увага приділялась
перепідготовці в європейських університетах співробітників ВНЗ та представників
міністерств, спеціалістів залучених до процесу розробки національних стандартів
з країн учасників проекту. Фахівці, які пройшли такі тренінги залучались у ВНЗ до
розробки спеціальних навчальних курсів, присвячених проблемам впровадження
НРК та розробки ГРК.
В ході реалізації проекту Тempus INARM в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка залучались відомі на національному ІТ ринку
асоціація «IT-Ukraine» та Національна платіжна система ВАТ «УкрКарт», які
надали необхідні рекомендації для визначення актуальних кваліфікаційних вимог
до студентів-випускників, сприяли професійному зростанню студентів шляхом
організації виробничих практик, працевлаштуванню випускників, організації та
проведенню тематичних конференцій.
В результаті виконання проекту Тempus INARM Київський національний
університет імені Тараса Шевченка здобув європейський досвід в розробці ГРК
та імплементації НРК, формування результатів навчання в освітніх ІТ-програмах,
нові професійно-орієнтовані міжнародні контакти з закордонними ВНЗ, агенціями
із забезпечення якості освіти. Здобутий європейський досвід позитивно вплинув
на зміни в системі університетської освіти – впровадження компетентнісного
підходу, розробки освітніх стандартів, нових професійноорієнтованих та
студентоцентрованих освітніх програм.
В ході реалізації проекту представники університету брали участь в
міжнародних конференціях та семінарах з сучасної освітньої проблематики.
В цьому виданні представлено пропозиції фахівців Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за результатами реалізації проекту Tempus
INARM з імплементації НРК та розробки ГРК для IT-галузі.
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1.2.

Обґрунтування вибору методики та джерел інформації для розробки
ГРК для бакалаврів та магістрів в галузі інформаційних технологій

Методологія розробки ГРК для бакалаврів та магістрів в галузі інформаційних технологій створювалася на основі наступних джерел:
• Computer Science Curriculum 2013 [30].
• Європейська рамка ІТ-компетентностей 3.0 [31].
• Закон України «Про освіту» [16].
• Закон України «Про вищу освіту» [4].
• Національна рамка кваліфікацій [15].
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань
і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [14].
• Класифікатор професій [7].
• Галузевий стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом «Інформатика» [1].
• Федеральний державний освытній стандарт вищої професійної освіти за напрямком підготовки 230100 “Інформатика та обчислювальна техніка” [17].
• Матеріали робочих семінарів проекту Тempus INARM [5, 6, 26].
• Збір та аналіз опитувань роботодавців в Україні.
Понятійний апарат і термінологія в використаних джерелах значно різняться,
тому виникла необхідність запропонувати єдину термінологію для проекту Tempus INARM з імплементації НРК та розробки ГРК для ІТ. В роботі були розглянуті
існуючі методики, інструменти та джерела інформації стосовно характеристик галузі професійної діяльності «Інформатика».
Експерти та робоча група проекту Tempus INARM від Київського національного університету імені Тараса Шевченка дійшли висновку, що перш ніж приступити до розробки ГРК в галузі інформаційних технологій, насамперед, потрібно
було проаналізувати вимоги вітчизняного IT-ринку та визнані світові освітні стандарти. Сформована в такий спосіб ГРК покликана 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, актуальним є перегляд переліку дисциплін циклу ПП підготовки, а
також оновлення робочих навчальних освітніх програм дисциплін цього переліку
з урахуванням розробки ГРК для бакалаврів та магістрів в новому компетентнісно-орієнтованому стандарті. Згаданий перегляд переліку дисциплін здійснювався
з урахуванням міжнародного досвіду та вимогам IT-галузі.
Іншою, не менш важливою задачею було формування співвідношень дисциплін та переліку компетентностей відповідно до IT-професій.
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РОЗДІЛ ІІ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ
ГАЛУЗЕВИХ РАМОК КВАЛІФІКАЦІЙ

2.1. Термінологічний апарат системи кваліфікацій
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;
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» [4] Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. НРК спрямована на:
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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 ГРК ставляться у відповідність до кваліфікаційних рівнів НРК.
Для формування необхідних компетентностей доцільно переглянути зміст
умінь та навичок, формуванню яких сприятимуть дисципліни, визначені стандартом освітньо-професійної підготовки фахівців у галузі інформатики. При формуванні компетентностей важливим фактором є тісна взаємодія з IT-галуззю. Важливою передумовою формування необхідних кваліфікацій є набуття студентами
досвіду роботи за майбутньою спеціальністю. У межах освітньої програми цього
досвіду можна набути, виконуючи лабораторні роботи та групові проекти на початкових курсах та під час проходження виробничої практики на старших курсах.
Актуальним завданням є формування опису кваліфікацій, необхідних для
IT-професій та формування співвідношень дисциплін з компетентностями відповідно до IT-професій, що здобуваються. З метою вирішення проблеми удосконалення та універсалізації компетентностей у галузі ІТ за ініціативою ЄС започатковано
розробку еталонної метарамки кваліфікацій у цій галузі – European e-Competence
Framework (e-CF). З описом загальної структури європейської рамки e-Competence
можна ознайомитися у праці [23]. 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 доцільне запровадити європейські стандарти та принципи забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентності фахівця.
У 2011 році Кабінет Міністрів України затвердив НРК [15], яка є системним і
структурованим описом кваліфікаційних рівнів за компетентностями. З урахуванням European e-Competence Framework (e-CF) та НРК можна запропонувати таку
модель співвідношення рівнів e-CF рівням НРК та освітньо-професійних ступенів.
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2.2. Рівні e-CF, рівні НКР та освітньо-професійні ступені
ГРК для галузі знань «Інформаційні технології» повинна з одного боку будуватися у відповідності до кваліфікаційних рівнів НРК, а з іншого узгоджуватися з
відповідними рамками кваліфікацій Європейського простору вищої освіти для забезпечення академічної та професійної мобільності та навчання впродовж життя.
Визнаною рамкою кваліфікацій у галузі ІКТ в європейському просторі є розроблена за ініціативою ЄС еталонна метарамка кваліфікацій у цій галузі e-CF.
В таблиці 2.1. наведено співвідношення рівнів e-CF з рівнями НКР та освітньо-професійними ступенями.
Таблиця 2.1. Співвідношення рівнів
професійними ступенями
Рівні Відповідні
Ступені освіти
e-CF рівні НКР
e-5
9
Доктор наук
e-5
8
Доктор філософії
e-4
7
Магістр
e-3
6
Бакалавр
e-2

5

Молодший бакалавр

e-2

4

e-1
–
–
–

3
2
1
0

Кваліфікований
робітник
–
–
–
–

e-CF з рівнями НКР та освітньоРівні освіти
Науковий рівень
Третій (освітньо-науковий) рівень
Другий (магістерський) рівень
Перший (бакалаврcький) рівень
Початковий рівень (короткий цикл)
вищої освіти
Професійно-технічна освіта
Повна загальна середня освіта
Базова загальна середня освіта
Початкова загальна освіта
Дошкільна освіта

Як зазначається в e-CF, до наведеного в таблиці 2.1 співвідношення слід
прагнути, але при цьому не варто забувати про важливість професійного досвіду
для набуття компетентностей згідно з рівнями e-CF.
2.3. Спеціальності в галузі інформаційних технологій
та професійні назви робіт в IT-галузі
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» [14] маємо наступні спеціальності в галузі
інформаційних технологій та професійні назви робіт в IT-галузі (таблиця 2.2.).
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Таблиця 2.2. Спеціальності в галузі інформаційних технологій та
професійні назви робіт в IT-галузі
Шифр Галузь знань
Код
Найменування спеціальності
галузі
спеціальності
Інженерія програмного
121
забезпечення
Комп’ютерні науки
122
Інформаційні
та
інформаційні
технології
12
технології
123
Комп’ютерна інженерія
124
Системний аналіз
125
Кібербезпека
Згідно з Національним класифікатором професій [7], 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 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 авторів, доцільно взяти Європейську рамку ІКТ-компетентностей [31].
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 попередньому розділі проілюстровано непорівнюваність НРК з e-CF та
актуальність формування професійних стандартів на основі системи компетентностей НРК. За основу професійних стандартів вважаємо за доцільне взяти Європейську рамку ІКТ-компетентностей.
Наведені вище (в таблиця 2.2) IT-професії співвіднесемо з ІКТ-профілями, репрезентованими в European e-Competence Framework 3.0: розробник (Developer), спеціаліст
з тестування (Test Specialist), спеціаліст з медіа (Digital Media Specialist) (таблиця 2.3).
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Таблиця 2.3. Співвідношення e-Competence та професій, представлених
Національним класифікатором
Європейський
ІКТ профіль
Розробник
(Developer)
Спеціаліст з
медіа (Digital
Media Specialist)
Спеціаліст з
тестування (Test
Specialist)

Українські назви професій
ОКР “бакалавр”

ОКР “магістр”

Технік-програміст, фахівець
з розробки комп’ютерних
програм

Інженер-програміст,
програміст (база даних),
програміст прикладний,
програміст системний

Фахівець з комп’ютерної
графіки (дизайну)

Програміст прикладний

Фахівець з розробки та
тестування програмного
забезпечення

2.4. Етапи побудови галузевої рамки кваліфікацій
з інформаційних технологій
Етапи формування галузевої рамки кваліфікацій з інформаційних технологій
можна представити блок схемою на рис. 2.1.

Рисунок 2.1. Етапи формування ГРК з інформаційних технологій
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РОЗДІЛ ІІІ
ПРАКТИКА ПОБУДОВИ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ
В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

3.1. Аналіз потреб ринку інформаційних технологій
Розробка програмного забезпечення в Україні є індустрією, що динамічно розвивається. За даними, отриманими на основі опитування, проведеного Дослідницьким центром hh.ua [32] в 2015 році лідерами по кількості вакансій були ІТ, продажі,
маркетинг, адміністративний персонал та банківська сфера. Цей рейтинг складався
з урахуванням різних критеріїв (затребуваність на ринку праці, стабільність галузі,
рівень заробітної праці, можливість професійного зростання та розповсюдженість
професії в світі). Першу сходинку у цьому переліку займають IT-спеціалісти. Професію програміста, IT-спеціаліста назвали найбільш перспективною 47% респондентів. Лідерами по кількості вакансій також є ІТ-галузь [32]. Таким чином, дефіцит
фахівців у галузі інформаційних технологій в Україні зростає з кожним роком.
При побудові рамки кваліфікацій в галузі інформаційних технологій враховувалися вимоги роботодавців галузі. Зокрема, розробка ГРК з інформаційних
технологій проводилася в тісній співпраці з асоціацією «Інформаційні технології
України» («IT-Ukraine»).
Асоціація «Інформаційні технології України» створена у квітні 2004 року провідними національними компаніями-розробниками програмного забезпечення: Miratech,
SoftLine, Mirasoft, ProFIX, Ukrsoft та SoftServe. Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка став першим академічним членом
асоціації. Нині членами асоціації є більш ніж 40 провідних ІТ-компаній України [33].
Основними напрямами роботи Асоціації є: представлення та захист інтересів
галузі інформаційних технологій; співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань сприяння розвитку сфери ІТ; співпраця з навчальними закладами; підтримка та розвиток інноваційної діяльності [33].
Авторами були враховувані дослідження вимог IT-ринку, проведені асоціацією «IT-Ukraine» [3, 34]. Дослідження базуються на результатах обробки первинних
статистичних даних ринку праці в ІТ-галузі. У ході дослідження було опрацьовано
близько 10 тис. записів реальних учасників ринку праці у сфері ІТ з більш ніж 20
міст України, що становить чверть від загальної кількості осіб, зайнятих в українській ІТ-індустрії. Більше 50% випускників, які знайшли себе в ІТ-галузі, припадає
15

на 12 з більше ніж 200 ВНЗ України, що готують ІТ-фахівців. Ефективність працевлаштування ІТ-випускників в ІТ-галузі оцінюється за співвідношенням кількості
зайнятих в галузі випускників ВНЗ до загального обсягу випуску цих ВНЗ:
1. Національний університет «Києво-Могилянська академія», 76% від загальної кількості випускників ІТ-спеціальностей, зайнятих в ІТ індустрії;
2. НТУУ «КПІ», 44,06%;
3. Львівський національний університет імені І. Франка, 43,06%;
4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 42,16%;
5. Днепропетровскій національний університет імені О. Гончара, 41,47%.
При цьому в загальному по ВНЗ, які випускають IT-спеціалістів ефективність
працевлаштування складає лише 25%. Кваліфікація решти не відповідає вимогам
компаній [34].
Таким чином, актуальною є проблема підвищення якості професійної підготовки
ІТ-спеціалістів, кваліфікація та рівень компетентностей яких відповідали б сучасним
потребам ІТ-ринку та світовим вимогам. Для вирішення кадрових проблем IT-галузі
необхідно визначити відповідність рівня кваліфікації випускників потребам галузі,
вдосконалити процес освіти в сфері ІТ, досліджувати та поширювати кращий світовий досвід розвитку ІТ освіти та її складових, консолідувати пропозиції всіх учасників
ринку, а також об’єднувати зусилля між всіма учасниками освітнього процесу.
Для вирішення цього завдання потрібно реформувати національну систему ІТ-освіти, орієнтуючись на світові стандарти. Тому необхідно забезпечети відповідність українського стандарту освітньо-професійної підготовки фахівців в IT-галузі до вимог ІТ-індустрії та світових зразків освітньо-професійної підготовки фахівців у галузі. В той же час
необхідно забезпечити розумний баланс між класичними фундаментальними дисциплінами і реальними запитами IT-індустрії щодо дисциплін у навчальних планах ВНЗ України.
3.2. Порівняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної підготовки з інформатики та міжнародних освітніх стандартів
У вересні 2010 року Міністерством освіти і науки України затверджено стандарт освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 040302 “Інформатика” на здобуття кваліфікації 3121 “фахівець з інформаційних технологій” (надалі ОПП’2010) [1].
З метою визнання українського диплому з інформаційних технологій та розвитку мобільності студентів, необхідно щоб український стандарт узгоджувався із
визнаними в галузі освіти стандартами країн-реципієнтів, які є основними для продовження навчання, проходження стажування, навчальної та виробничої практики
для українських студентів за спеціальностями у галузі інформаційних технологій.
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В умовах зміни переліку галузей знань на спеціальностей виникає необхідність розробки нових освітніх стандартів. В процесі їх створення важливим є
розробка компетентністно-орієнтованого стандарту вищої освіти в галузі інформаційних технологій з урахуванням практики викладання в українській IT-галузі.
Також важливим завданням є забезпечення відповідності українського стандарту
освітньо-професійної підготовки фахівців в IT-галузі з вимогами ІТ-індустрії та
визнаними світовими зразкам освітньо-професійної підготовки фахівців в галузі.
Відповідність українського стандарту освітньо-професійної підготовки фахівців в IT-галузі вимогам ІТ-індустрії сприятиме конкурентоспроможності випускників в IT-компаніях, міжнародному визнанню українського диплому та мобільності студентів.
Згідно з дослідженнями [28, 29], основними географічними напрямами міжнародної співпраці тридцяти університетів України є Німеччина та Польща. Основними країнами-реципієнтами для студентів та молодих учених, що бажають здобути
вищу освіту, наукові ступені, пройти стажування, навчальну та виробничу практики
є Німеччина, США, та Угорщина. Опираючись на ці дослідження можна визначити
основні напрямки для порівняння українського освітнього стандарту. Авторами проведено порірняльний аналіз українського стандарту освітньо-професійної програми
підготовки бакалаврів з «Інформатики» з визнаним у світі міжнародним стандартом
Computer Science’2013 (далі CS’2013) [30], та з державним освітнім стандартом Російської Федерації за напрямом підготовки 230100 “Інформатика та обчислювальна
техніка” (далі IВТ’2009) [17]. Встановлено відповідність між базовими темами з інформатики та дисциплінами, які пропонуються ОПП’2010, CS’2013 та IВТ’2009. Це
співвідношення наведено нижче в таблиці 3.1.
Співставляючи дисципліни з ОПП’2010 з дисциплінами з CS’2013 та
IВТ’2009 можна побачити, що в CS’2013 є три вибіркові курси, які не відображені в ОПП’2010: “Робототехніка” (IS), “Мобільні платформи” (PDB) та “Цифровий криміналістичний аналіз” (IAS).
Базовий курс CS’2013 “Керування перериваннями та реактивне програмування” (PL), що належить до ядра 2 та на який виділено мінімально 2 години
лекційних занять, не представлений в ОПП’2010. Проте, курс входить до ядра
2, деякі дисципліни з якого не є обов’язковими. Таким чином, відсутність цього
курсу бажано компенсувати, проте це не є суттєвою проблемою для відповідності
програми ОПП’2010 стандарту CS’2013.
Необхідно звернути особливу увагу на дисципліни, які в CS’2013 та в
ІВТ’2009 є обов’язковими, а в ОПП’2010 вони представлені вибірковими дисциплінами. Так обов’язкова дисципліна “Функціональне програмування” (PL) пред17

ставлена в ОПП’2010 дисципліною за вибором “Функціональне програмування”
(СВ.2.18), дисципліна “Професійна та етична відповідальність” (SP) – двома вибірковими дисциплінами з ОПП’2010: “Етика та естетика” (СВ.5.05) та “Соціальні та професійні питання інформатики” (СВ.3.03). Дисципліна “Інтелектуальна
власність” (SP) – дисципліною “Основи авторського права” (СВ.5.13). Дисципліни “Конфіденційність та громадянські свободи” (SP), “Розвиток” (SP) та “Професійна комунікація” (SP) в ОПП’2010 представлені однією дисципліною за вибором “Соціальні та професійні питання інформатики” (СВ.3.03). Обов’язкова
дисципліна “Навчання машини” (IS) в ОПП’2010 представлена дисципліною за
вибором “Нейронні мережі” (СВ.1.15). Обов’язкова дисципліна “Фундаментальні
основи моделювання” (CN) в ОПП’2010 представлена двома вибірковими дисциплінами: “Моделювання складних систем” (СВ.1.12) та “Моделювання інформаційних процесів” (СВ.1.10). Дисципліна ІВТ’2009 “Экология” (Б.2) в ОПП’2010
представлена дисципліною за вибором “Екологія” (СВ.5.02), дисципліна ІВТ’2009
“Метрология, стандартизация и сертификация” (Б.3) в ОПП’2010 представлена
дисципліною за вибором “Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення ЕОМ” (СВ.2.15), дисципліна ІВТ’2009 “Экономика” (Б.1) в ОПП’2010 представлена дисциплінами за вибором “Економічна теорія” (СВ.5.04) та “Макро- та
мікроекономіка” (СВ.5.08).
З іншого боку, є низка дисциплін в ОПП’2010, що не мають свого аналогу в CS’2013. З обов’язкових дисциплін – це переважно дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕ та одна дисципліна професійної та
практичної підготовки (ПП): “Українська мова (за професійним спрямуванням)”
(ГСЕ 1.01), “Історія української культури” (ГСЕ 1.03), “Іноземна мова” (ГСЕ 1.04),
“Філософія” (ГСЕ 1.05), “Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студента)”
(ГСЕ 1.06). Не знайшли свого аналогу в ІВТ’2009: “Історія української культури”
(ГСЕ 1.03), “Інтелектуальні інформаційні системи” (ПП 3.06), “Методи оптимізації та дослідження операцій” (ПП 3.08), “Методика викладання математики та
інформатики” (ПП 3.09), “Організація та обробка електронної інформації” (ПП
3.12), “Розподілені інформаційно-аналітичні системи” (ПП 3.18), “Системний аналіз та теорія прийняття рішень” (ПП 3.19), “Теорія програмування” (ПП 3.20).
Крім того ціла низка вибіркових дисциплін в ОПП’2010 не знайшли свого
аналогу в CS’2013 та в ІВТ’2009: “Методи стохастичної оптимізації” (СВ.1.05),
“Мови обчислювань та кластерні системи” (СВ.1.06), “Розпізнавання образів”
(СВ.1.19), “Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра” (СВ.1.20), “Теорія
ігор” (СВ.1.22), “Теорія керування” (СВ.1.24), “Теорія масового обслуговування”
(СВ.1.26), “Фізика” (СВ.1.27), “Функціональний аналіз” (СВ.1.28), “Unix-подібні
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операційні системи” (СВ.2.01), “Технологія ХML” (СВ.2.04), “Комп’ютерна вірусологія” (СВ.2.06), “Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення
ЕОМ” (СВ.2.12), “Інформаційні системи підприємств” (СВ.3.01), “Менеджмент
знань” (СВ.3.02), “Організаційна інформатика” (СВ.3.03), “Основи педагогіки”
(СВ.4.01 ), “Бухоблік та аудит” (СВ.5.01), “Екологія” (СВ.5.02), “Економетрія”
(СВ.5.03), “Зарубіжна філософія” (СВ.5.06), “Іноземна мова (за професійним
спрямуванням – інформатика)” (СВ.5.07), “Макро- та мікроекономіка” (СВ.5.08),
“Маркетинг” (СВ.5.09), “Менеджмент” (СВ.5.10), “Методи наукових досліджень”
(СВ.5.12), “Політологія” (СВ.5.15), “Правознавство” (СВ.5.16), “Релігієзнавство”
(СВ.5.18), “Соціологія” (СВ.5.19), “Філософія природознавства” (СВ.5.20).
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Обов’язковість
[/унікальність до
ООП’2013]

“Інтелектуальна власність”
(“Intellectual Property”) (SP)
“Конфіденційність та
громадянські свободи” (“Privacy
and Civil Liberties”) (SP)
“Розвиток” (“Sustainability”) (SP)
“Професійна комунікація”
(“Professional Communication”)
(SP)
“Навчання машини” (“Basic
Machine Learning”) (IS)

“Професійна та етична відповідальність” (“Professional Ethics”)
(SP)

+/+

+/-

+/-

+/-

+/+

+/+

(1)
(2)
“Функціональне програмування”
+/+
(“Functional Programming”) (PL)

CS’2013
Перелік дисциплін

-/+/-

“Нейронні мережі”
(СВ.1.15)

-/+/-

-

-

-

-

-

-/-/-/-/-

-

-/+/-

(4)

(5)

IВТ’2009
Обов’язковість Перелік
[/унікальність дисциплін
до CS’2013/
унікальність
до ІВТ’2009]

“Соціальні та професійні
питання інформатики”
-/+/(СВ.3.03)

(3)
“Функціональне програмування” (СВ.2.18)
“Етика та естетика”
(СВ.5.05)
“Соціальні та професійні питання інформатики» (СВ.3.03)
«Основи авторського
права” (СВ.5.13)

ООП’2013
Перелік дисциплін

Таблиця 3.1. Порівняння CS’2013, ООП’2013, IВТ’2009

(6)

Обов’язковість
[/унікальність до
ООП’2013]
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-

“Українська мова (за
професійним спрямуван- -/+/ням)” (ГСЕ 1.01)
“Іноземна мова”
(ГСЕ 1.04)
“Філософія” (ГСЕ 1.05)

-

-

-

-

-

-

“Фізичне виховання (за
рахунок вільного часу
студента)” (ГСЕ 1.06)
“Методика викладання
математики та
інформатики” (ПП 3.09)
“Історія української
культури” (ГСЕ 1.03),

-

-

+

+

+/+/-

+/+/-

+/+/-

-

(5)

-

-

“Іноземна мова”
(“Иностранный
+/+
язык”) (Б.1)
“Філософія” (“Фи+/+
лософия”) (Б.1)
“Фізичне виховання” (“Физическая +/+
культура”) (Б4)

-

-

-

(4)

-

+/+

“Робототехніка” (“Robotics”) (IS), “Мобільні платформи”
(“Mobile Platforms”) (PDB)
“Цифровий криміналістичний
аналіз” (“Digital Forensics”) (IAS)

“Фундаментальні основи
моделювання” (“Fundamentals”)
(CN)

(2)

(3)
“Моделювання складних
-/-/систем” (СВ.1.12)
“Моделювання
інформаційних
-/-/процесів” (СВ.1.10)
-

(1)

(6)

Продовження табл. 3.1.
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(1)
“Основні питання, пов’язані з
інтелектуальними системами”
(“Fundamental Issues”) (IS)
Базові стратегії пошуку (Basic
Search Strategies) (IS)
“Представлення знань та виведення” (“Basic Knowledge Representation and Reasoning”) (IS)
“Поглиблене вивчення пошуку”
(“Advanced Search”) (IS)
“Поглиблене вивчення представлення знань та виведення”
(“Advanced Representation and
Reasoning”) (IS)
“Розподіл ресурсів” (“Resource
Allocation”) (NC)
“Обробка” (“Processing”) (CN)
“Розподіл ресурсів та планування” (“Resource Allocation and
Scheduling”) (SF)
“Cпівробітництво та комунікація” (“Collaboration & communication”) (HC)
“Управління інформацією”
(“Information Management
Concepts”) (IM)
+/-

-/-

+/-

-/-

+/-

-/-

-/-

+/-

+/-

+/-

(2)

“Організація та обробка
електронної інформації”
(ПП 3.12)

“Методи оптимізації та
дослідження операцій”
(ПП 3.08)

“Інтелектуальні
інформаційні системи”
(ПП 3.06)

(3)

+/+/-

+/+/-

+/+/-

(4)

-

-

-

(5)

(6)

Продовження табл. 3.1.
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(1)
“Моделювання даних”
(“Data Modeling”) (IM)
“Надійність через
надлишковість” (“Reliability
through Redundancy”) (SF)
“Дані, інформація та знання”
(“Data, Information, and
Knowledge”) (CN)
“Керування ризиками”
(“Risk Management”) (IAS)
“Управління інформацією”
(“Information Management
Concepts”) (IM)
“Фундаментальні поняття
програмування” (“Fundamental
Programming Concepts”) (SDF)
“Методи розвитку”
(“Development Methods”) (SDF)
“Обробка природної мови”
(“Natural Language Processing”) (IS)
“Верифікація і валідація
ПЗ” (“Software Verification
Validation”) (SE)
“Формальні методи”
(“Formal Methods”) (SE)
-/-

+/-

-/-

+/-

+/-

+/-

-/-

-/-

+/-

+/-

(2)

+/+/-

“Теорія програмування”
(ПП 3.20)

“Системний аналіз
та теорія прийняття
рішень” (ПП 3.19),

+/+/-

+/+/-

“Розподілені
інформаційно-аналітичні +/+/системи” (ПП 3.18)

“Організація та обробка
електронної інформації”
(ПП 3.12)

(3)

(4)

-

-

-

-

(5)

(6)

Продовження табл. 3.1.
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(1)
“Основи обчислень”
(“Basics of Counting”) (DS)
“Функції, відношення та
множини” (“Sets, Relations, and
Functions”) (DS)
“Графи та дерева”
(“Graphs and Trees”) (DS)
“Основи обчислень”
(“Basics of Counting”) (DS)
“Транзитивний автомат”
(“State-State Transition-State
Machines”) (SF)
“Основи аналізу алгоритмів”
(“Basic Analysis”) (AL)
“Основи теорії автоматів та
обчислювальної складності”
(“Basic Automata, Computability
and Complexity”) (AL)
“Поглиблене вивчення теорії
автоматів та обчислюваності”
(“Advanced Automata Theory and
Computability”) (AL)
“Основи логіки”
(“Basic Logic”) (DS)
“Методи доведення”
(“Proof Techniques”) (DS)
+/+

+/+

-/+

+/+

+/-

+/+

+/-

+/+

+/+

+/-

(2)

“Математична логіка
та теорія алгоритмів”
(МПН 2.04)

“Диференціальні
рівняння” (МПН 2.03)

“Дискретна математика”
(МПН 2.02)

(3)
“Алгебра та геометрія”
(МПН 2.01)

+/+/-

+/+/-

+/+/-

+/+/-

(4)

“Математика”
(“Математика”)
(Б.2)

(5)

+/+

(6)

Продовження табл. 3.1.
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“Відмовостійкість”
(“Fault Tolerance”) (OS)

-

-/+

-

“Архітектура
обчислювальних
систем” (ПП 3.02).

+/+/+

-/-/-

-/-/-

-/-/+

“Стандартизація
та сертифікація
програмного
забезпечення ЕОМ”
(СВ.2.15)
“Економічна теорія”
(СВ.5.04)
“Макро- та
мікроекономіка”
(СВ.5.08)

-/-/+

(3)
(4)
“Математичний аналіз”
+/+/(МПН 2.05)
“Теорія ймовірностей та
математична статистика” +/+/(МПН 2.06)
“Екологія” (СВ.5.02)

+/+

+/-

(2)

-

“Дискретна ймовірність”
(“Basics of Counting”) (DS)

(1)
“Основи обчислень”
(“Basics of Counting”) (DS)

+/+

+/+

+/+

“Електротехніка,
електроніка і схемотехніка” (“Элек+/тротехника, электроника и схемотехника”) (Б.3)

“Економіка”
(“Экономика”)
(Б.1)

“Екологія”
(“Экология”) (Б.2)
“Метрологія,
стандартизація
та сертифікація”
(“Метрология,
стандартизация и
сертификация”)
(Б.3)

(5)

(6)

Продовження табл. 3.1.
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-

-

-

-

-

-

-

-

(1)
“Оцінка продуктивності
системи” (“System Performance
Evaluation”) (OS)
“Керування пам’яттю”
(“Memory Management”) (OS)
“Віртуальні машини”
(“Virtual Machines”) (OS)
-/+

+/+

-/+

2)

“Іноземна мова (за професійним спрямуванням – інформатика)”
(СВ.5.07)
“Методи стохастичної
оптимізації” (СВ.1.05)
“Мови обчислювань
та кластерні системи”
(СВ.1.06)
“Розпізнавання образів”
(СВ.1.19)
“Символьні обчислення
та комп`ютерна алгебра”
(СВ.1.20)
“Теорія ігор” (СВ.1.22)
“Теорія керування”
(СВ.1.24),

“Фізика” (СВ.1.27)

“Архітектура
обчислювальних
систем” (ПП 3.02).

(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-/-/+

-

“Іноземна мова”
(“Иностранный
язык”) (Б1)

-

“Фізика”
(“Физика”) (Б.2)

“ЕОМ і
периферійні
пристрої” (“ЭВМ
и периферийные
устройства”) (Б.3)

(5)

-/-/+

+/+/+

(4)

+/+

+/+

+/-

(6)

Продовження табл. 3.1.

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

(2)

(3)
“Теорія масового обслуговування” (СВ.1.26)
“Функціональний
аналіз” (СВ.1.28)
“Unix-подібні операційні
системи” (СВ.2.01)
“Технологія ХML”
(СВ.2.04)
“Комп’ютерна
вірусологія” (СВ.2.06)
“Інформаційні системи
підприємств” (СВ.3.01)
“Менеджмент знань”
(СВ.3.02)
“Організаційна
інформатика” (СВ.3.03),
“Основи педагогіки”
(СВ.4.01)
“Бухоблік та аудит”
(СВ.5.01)
“Економетрія” (СВ.5.03)
“Зарубіжна філософія”
(СВ.5.06)
“Маркетинг” (СВ.5.09)
“Менеджмент” (СВ.5.10)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5)

(6)

Продовження табл. 3.1.
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-

-

-

-

-

-

(1)

(2)

(3)
“Методи наукових
досліджень” (СВ.5.12)
“Політологія” (СВ.5.15)
“Правознавство”
(СВ.5.16)
“Релігієзнавство”
(СВ.5.18)
“Соціологія” (СВ.5.19)
“Філософія природознавства” (СВ.5.20)
-

-

-

-

-

-

(4)

-

-

-

-

-

-

(5)

(6)

Продовження табл. 3.1.

З проведеного дослідження зрозуміло, що для забезпечення відповідності
українського освітнього стандарту рекомендаціям CS’2013 та ІВТ’2009 необхідно
викладати наступні дисципліни за вибором: “Нейронні мережі” (СВ.1.15),
“Функціональне програмування” (СВ.2.18), “Основи авторського права”
(СВ.5.13), “Соціальні та професійні питання інформатики” (СВ.3.03), принаймні
одна із дисциплін: “Моделювання складних систем” (СВ.1.12), “Моделювання
інформаційних процесів” (СВ.1.10) та принаймні одна із дисциплін: “Етика та
естетика” (СВ.5.05), “Соціальні та професійні питання інформатики” (СВ.3.03).
А також, “Екологія” (СВ.5.02), “Стандартизація та сертифікація програмного
забезпечення ЕОМ” (СВ.2.15) та одна з двох дисциплін “Економічна теорія”
(СВ.5.04) чи “Макро- та мікроекономіка” (СВ.5.08). Крім того, бажаним є
запровадження для ОПП’2010 курсу, який би відповідав базовому курсу CS’2013
“Керування перериваннями та реактивне програмування” (PL).
Запровадження цих змін, на нашу думку, полегшить українським університетам
співпрацю з закордонними університетами, а також спростить українським студентам
можливість отримання вищої освіти наукових ступенів, проходження стажування,
навчальної та виробничої практики в країнах Європи та США.
3.3. Співвідношення дисциплін та результатів навчання
відповідно до IT-професій
Відповідно до ІКТ-профілів можна визначити перелік професійних рівнів
ІКТ-компетентностей Європейської рамки. Ці рівні мають набуватися на різних
рівнях НРК, а на їх здобуття має бути спрямована освітньо-професійна програма
підготовки фахівців відповідного рівня. У таблиці 3.2 наведена «скелетна»
структура рівнів компетентностей, запропонована Європейською рамкою ІКТкомпетентностей 3.0, необхідних для певних IКT-профілів і, відповідно, для ITпрофесій, співставлених з ними.
Кожному з перерахованих ІКТ-профілів відповідає набір e-Competence. Здобуття
цих компетенцій повинно передбачатися у межах засвоєння дисциплін, які в свою чергу
необхідно узгоджувати з переліком дисциплін кращих світових зразків стандартів
освітньо-професійної підготовки IT-фахівців [11, 12, 13]. Розробка компетентнісноорієнтованого стандарту вищої освіти в Україні сприятиме підвищенню якості
підготовки кваліфікованих фахівців з інформатики та досягненню відповідності рівня
компетентностей з вимогами сучасного ІТ-ринку, світових освітніх стандартів та
міжнародного визнанню вітчизняного диплому. В таблиці 3.2. представлений розподіл
e-Competence відповідно до IKT-профілів в галузі “Інформаційні технології”.
29

D.12. Цифровий
маркетинг

Усього

Спеціаліст з
медіа

Спеціаліст з
тестування

Дескриптор 2,
e-Competence

Запуск

C.4. Керування
проблемами

Включення

B.1. Розробка
застосувань
B.2. Інтеграція
систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання
рішень
B.5. Розробка
документації

Дескриптор 3, рівні застосування
компетентностей
Розробник

Дескриптор 1,
e-Competence

A.6. Проектування
додатків

Побудова

Планування

Таблиця 3.2. Розподіл e-Competence відповідно до IKT-профілів в галузі
“Інформаційні технології”

e-2

e-1, e-2

e-3

e-3, e-4

e-3

e-3

e-2

e-2, e-3

e-2

e-2, e-3

e-2

e-2, e-3

e-3

e-3

e-3

e-3

e-3

e-3
e-3

e-2, e-3

e-2, e-3

e-2, e-3

e-2

e-2

Одним із важливих завдань в процесі розробки компетентнісно-орієнтованого
стандарту вищої освіти є досягнення балансу з узгодженим переліком дисциплін
професійної підготовки (ПП) фахівців з інформатики переліку e-Competence,
запропонованих Європейською рамкою ІКТ-компетентностей 3.0 [31]. Відповідно
до пропозицій [11, 12] в першому стовпчику таблиці 3.3 задано перелік дисциплін
ПП, який є модифікованим списком дисциплін ПП галузевого стандарту вищої
освіти підготовки бакалаврів за напрямом 040302 «Інформатика». Кожній з цих
дисциплін в другому стовпчику таблиці 3.3 співставлено список e-Competence,
набуттю яких повинна сприяти відповідна дисципліна.
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Таблиця 3.3. Розподіл e-Competence відповідно до узгодженого з
міжнародними зразками переліку дисциплін ПП підготовки фахівців з
інформатики (рівень бакалаврату)
Шифр та назва навчальної
дисципліни
1
ПП 3.01.01 Алгоритми і структури
даних
ПП 3.02.01 Архітектура ОС
ПП 3.03.01 Бази даних та ІС
ПП 3.04.01 Безпека життєдіяльності
ПП 3.05.01 Захист інформації
ПП 3.07.01 Інформаційні мережі
ПП 3.09.01 Методика викладання
математики та інформатики

Дескриптори 2 та 3, рівні
застосування компетентностей
2
A.6. Проектування додатків (e-1, e-2);
B.1. Розробка застосувань (e-1, e-2).
C.2. Підтримка змін (e-2, e-3);
C.4. Керування проблемами (e-2, e-3)
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).
A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4).
D.1. Розробка стратегії інформаційної
безпеки (e-4); E.8. Керування
інформаційною безпекою (e-2, e-3).
B.2. Інтеграція систем (e-2);
B.4. Розгортання рішень (e-1, e-2);
С-4. Керування проблемами (e-2, e-3).
D.3. Організація навчання (e-2, e-3).

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
A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2);
системне програмування
B.1. Розробка застосувань (e-2, e-3).
A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. ДиПП 3.11.01 Організація та обробка
зайн застосувань (e-1, e-2); B.2. Інтеелектронної інформації
грація систем (e-2, e-3); D.10. Керування інформацією та знаннями (e-3).
A.6. Дизайн застосувань (e-1); B.1. Дизайн застосувань (e-2, e-3); B.2. ІнтеграПП 3.13.01 Основи програмування
ція систем (e-2, e-3); B.3. Тестування
(e-1); B.5. Розробка документації (e-1).
ПП 3.14.01 Паралельні та розподілені A.6. Дизайн застосувань (e-2); B.1.
обчислення
Проектування та розробка (e-2, e-3).
ПП 3.15.01 Платформи
A.5. Проектування архітектури (e-3);
корпоративних ІС
B.1. Проектування та розробка (e-2).
A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2);
ПП 3.16.01 Програмування та
B.1. Дизайн застосувань (e-2, e-3);
підтримка веб-застосувань
B.2. Інтеграція систем (e-2).
ПП 3.17.01 Проектування
B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3).
програмних систем
ПП 3.10.01 Обробка зображень та
мультимедіа
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Продовження табл. 3.3.
1
ПП 3.18.01 Системний аналіз та
теорія прийняття рішень
ПП 3.19.01 Теорія програмування
СВ.2.14 Функціональне
програмування
СВ.3.04 Соціальні та професійні
питання інформатики
СВ.5.13 Основи авторського права
СВ.1.15 Нейронні мережі
СВ.1.12 Моделювання складних
систем
СВ.1.10 Моделювання інформаційних
процесів
(Нова) Робототехніка
(Нова) Мобільні платформи
(Нова) Цифровий криміналістичний
аналіз

2
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
B.1. Проектування та розробка (e-2, e-3).
A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2).
A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4);
E.1. Розробка прогнозів (e-3);
E.4. Керування взаєминами (e-3, e-4).
A.8. Стійкий розвиток (e-3, e-4);
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
D.10. Керування інформацією та
знаннями (e-3).
A.6. Дизайн застосувань (e-1);
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
D.10. Керування інформацією та
знаннями (e-3).
A.6. Дизайн застосувань (e-1, e-2);
B.1. Дизайн застосувань (e-2, e-3);
B.2. Інтеграція систем (e-2).
E.1. Розробка прогнозів (e-3).

На магістрерському рівні дисципліни циклу професійної підготовки фахівців у
галузі «Інформатика» необхідні не лише для удосконалення, поглиблення та опанування
основних ІКТ-профілів компетентностей, але й для здобуття нових компетентностей,
важливих для таких ІКТ-профілів, як, наприклад, мережевий фахівець, системний
архітектор та аналітик. В таблиці 3.4 преставлено розподіл e-Competence відповідно
до навчального плану факультету кібернетики Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, узгодженого з міжнародними зразками списку дисциплін ПП
підготовки професіоналів з інформатики (рівень магістратури).
Таблиця 3.4. Розподіл e-Competence відповідно до навчального плану
факультету кібернетики ОП «Інформатика» (рівень магістратури)
Шифр та назва навчальної
Дескриптори 2 та 3, рівні
дисципліни
застосування компетентностей
1
2
D.10. Керування інформацією та
ППН.01 Штучний інтелект
знаннями (e-3).
ППН.02 UNIX-подібні операційні
A.6. Розробка (e-1, e-2);
системи
B.1. Розробка застосувань (e-2, e-3).
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Продовження табл. 3.4.
1

ППН.03 Програмна інженерія

ППН.04 Виробнича практика
«Розробка програмно-інформаційних
систем»

ППН.06 Підготовка випускної
кваліфікаційної роботи
ППB.01 Інтелектуальна обробка
текстів
ППB.02 Основи процесології та
інформаційне моделювання систем
ППB.03 Формальні методи розробки
програмних систем
ППB .04 Актуальні проблеми «Data
Mining»
ППB.05 Прикладна логіка
ППB .06 Валідація та верифікація
програмних систем
ППB.07 Розподілені системи обробки
інформації
ППB .08 Композиційні логіки
ППB.09 Інтелектуальні технології

2
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);
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).C.2. Підтримка змін (e-2, e-3);
C.4. Керування проблемами (e-2, e-3)
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 (e1); B.5. Розробка документації (e-1).
D.10. Керування інформацією та
знаннями (e-3).
A.6. Дизайн застосувань (e-1);
E.1. Розробка прогнозів (e-3).
A.5. Проектування архітектури (e-3,
e-4); B.1. Проектування та розробка
(e-2, e-3), A.9. Інновації (e-4)
C.2. Підтримка змін (e-2, e-3); C.4.
Керування проблемами (e-2, e-3)
B.1. Проектування та розробка (e-2,
e-3), A.9. Інновації (e-4)
A.2. Управління рівнем сервісу (e-3,
e-4), A.6. Дизайн застосувань (e-2);
D.4. Купівля (e-2)
C.2. Підтримка змін (e-2, e-3); C.4.
Керування проблемами (e-2, e-3)
B.1. Проектування та розробка (e-2,
e-3), A.9. Інновації (e-4)
D.10. Керування інформацією та
знаннями (e-3).

Узагальнений перелік e-Competence, набуттю яких сприятимуть відповідні
дисципліни галузевого стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом
04302 «Інформатика», представлено в таблиці 3.5.
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Керування

Включення

Запуск

Побудова

Планування
34

Дескриптор 3,
рівні застосування
компетентностей
за дисциплінами
ПП навчальної
програми
факультету
кібернетики КНУ
(магістратура)

2
A.2. Управління рівнем
сервісу
A.5. Проектування
архітектури
A.6. Дизайн застосувань
A.8. Стійкий розвиток
A.9. Інновації
B.1. Дизайн застосувань
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації
B.6. Системотехніка
C.2. Підтримка
змін
C.4. Керування
проблемами
D.1. Розробка стратегії
інформаційної безпеки
D.3. Організація
навчання
D.4. Купівля
D.10. Керування
інформацією та знаннями
D.12. Цифровий
маркетинг
E.1. Розробка прогнозів
E.4. Керування
взаєминами
E.8. Керування
інформаційною безпекою

Дескриптор 3, рівні
застосування компетентностей за
дисциплінами ПП
узгодженої програми (бакалаврат)

1

Дескриптор 2,
e-Competence

Дескриптор 1,
e-Competence

Таблиця 3.5. Набір e-Competence відповідно до узгодженого з міжнародними
зразками переліку дисциплін ПП підготовки фахівців з інформатики

3

4
e-3, e-4

e-3

e-3, e-4

e-1, e-2
e-3, e-4

e-1, e-2

e-1, e-2, e-3
e-2, e-3
e-1
e-1, e-2, e-3
e-1

e-4
e-2, e-3
e-2, e-3, e-4
e-1, e-2
e-1, e-2, e-3
e-3, e-4

e-2, e-3

e-2, e-3

e-2, e-3

e-2, e-3

e-4
e-2, e-3
e-2
e-3

e-3

e-2
e-3
e-3, e-4
e-2, e-3

e-3

В таблиці 3.2 представлено «скелетну» структуру рівнів e-Competence,
необхідних для певних IКT-профілів та, відповідно, IT-співставлених професій. При
співставленні списку компетентностей, набуттю яких повинен сприяти узгоджений
освітній стандарт з інформатики (таблиця 3.5) «скелетній» структурі рівнів
e-Competence (таблиця 3.2), необхідних для опанування IT-професій, здобуттю
яких повинен сприяти стандарт (таблиця 3.6) неважко помітити, що узгоджений
стандарт з інформатики задовольняє мінімально необхідній «скелетній» структурі.
Таким чином, узгоджена освітня програма забезпечує набуття усіх необхідних
компетентностей згідно з IKT-профілями за напрямом підготовки “Інформатика”.
Крім того, вона повністю забезпечує набуття необхідних компетентностей для
IKT-профіля адміністратор БД, а також забезпечує досягнення певного рівня
компетенцій, необхідних для подальшого опанування фахівцями інших IKTпрофілів, які передбачають достатній досвід практичної роботи в IT-галузі
(наприклад, системний архітектор, системний аналітик, керівник проекту, тощо).

Планування

Магістратура

Бакалаврат
3

За основними
ІКТ-профілями
системного архітектора, та аналітика

2
A.2. Управління рівнем
сервісу
A.5. Проектування
архітектури
A.6. Дизайн
застосувань
A.7. Моніторинг
тенденцій технологій
A.8. Стійкий розвиток
A.9. Інновації

За основними
ІКТ-профілями +
мережевий фахівець
(Network Specialist)

1

Дескриптор 2,
e-Competence

Дескриптор 1,
e-Competence

Таблиця 3.6. Узагальнений розподіл e-Competence 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
Дескриптор 3

5

6

4
e-3, e-4

e-3

e-3, e-4

e-1, e-2

e-1, e-2

e-3, e-4
e-2
e-4, e-5

e-3, e-4

e-4

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

Запуск

e-3, e-4
e-2, e-3

e-2, e-3

e-2, e-3

e-2, e-3

e-4

Керування

6
e-3
e-4

e-1, e-2, e-3 e-3

Включення

Побудова

Продовження табл. 3.6.
1
2
B.1. Дизайн
застосувань
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання
рішень
B.5. Розробка
документації
B.6. Системотехніка
C.2. Підтримка
змін
C.4. Керування
проблемами
D.1. Розробка стратегії
інформаційної безпеки
D.3. Організація
навчання
D.4. Купівля
D.10. Керування інформацією та знаннями
D.12. Цифровий
маркетинг
E.1. Розробка
прогнозів
E.4. Керування
взаєминами
E.5 Удосконалення
процесів
E.8. Керування
інформаційною
безпекою

e-3, e-4

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

e-3

e-2
e-3

e-2
e-3

e-3, e-4
e-3, e-4
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 необхідно оновити з
врахуванням розробки компетентнісно-орієнтованого стандарту з інформатики з
метою набуття вказаних e-Competence.
Уточнення рівнів, знань та навичок вказано в Європейській рамці ІКТкомпетентностей 3.0 [31].
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РОЗДІЛ ІV
ГАЛУЗЕВА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ З ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

4.1. e-Competence, які входять до Галузевої рамки кваліфікацій з
інформаційних технологій
Як зазначалося вище, ГРК повинні, з одного боку, співставити результати
навчання різних освітніх та сертифікаційних систем, а з іншого боку, зберегти
індивідуальні особливості національних систем вищої освіти та інституційних
засад ринку праці. Однією з таких індивідуальних особливостей української
системи вищої освіти в IT-галузі, яку на нашу думку варто зберегти, є високий
рівень математичної підготовки випускників. Узагальнений перелік e-Competence,
які на думку авторів доцільно внести до Галузевої рамки компетентностей у
галузі «Інформаційні технології» представлені в таблиці 4.1. Детальний опис
компетентностей та результатів навчання наведено в додатку.

Таблиця 4.1. Узагальнений розподіл e-Competence, які належать до Галузевої
Дескриптор 3,
e-Competence

Рівень ГРК

D.
Включення

B. Побудова

A. Планування

1

Дескриптор 2,
e-Competence

Дескриптор 1,
e-Competence

рамки компетентностей у галузі «Інформаційні технології»

2
A.5. Проектування архітектури
A.6. Дизайн застосувань
A.7. Моніторинг тенденцій технологій
A.9. Інновації
B.1. Дизайн застосувань
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації
B.6. Системотехніка

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

4

6, 7
4, 5
7, 8, 9
7
4, 5, 6
5, 6, 7
4, 5
4, 5, 6
4, 5, 6
6, 7

D.12. Цифровий маркетинг

e-2

5
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M. Математичний аппарат

E. Керування

Продовження табл. 4.1.
1

2

3

4

E.1. Розробка прогнозів

e-3

6

E.5 Удосконалення процесів

e-3, e-4

6, 7

Математичні моделі
Детерміновані та стохастичні моделі
об’єктів та процесів інформатизації
Властивості математичних моделей
Проектування архітектури програмних
систем
Математичні моделі оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень для об’єктів та процесів
інформатизації
Математичні основи створення
комп’ютерних системи
Керування інформацією та знаннями

4
e-2

5

e-3

6

e-4

7

e-4

7

e-5

8

e-5

8

В таблиці 4.2 наведено e-Competence в освітніх програмах підготовки
фахівців та професіоналів освітніх рівнів бакалавра та магістра в галузі знань
«Інформаційні технології» відносно European e-Competence Framework 3.0.
(червоний фон – European e-Competence Framework 3.0, синій фон – в освітніх
програмах підготовки фахівців та професіоналів освітніх рівнів бакалавра та
магістра з інформаційних технологій).

A. Планування

Таблиця 4.2. Представлення e-Competence в програмах підготовки фахівців
та професіоналів на рівні бакалавратури та магістратури в галузі знань
«Інформаційні технології» відносно European e-Competence Framework 3.0
Дескриптор 3
ДескрипДескриптор 2
тор 1
e-1 e-2 e-3 e-4 e-5
1
2
6
7
3
4
5
A.1. Інформаційні системи та бізнес
стратегії розташування
A.2. Управління рівнем сервісу
A.3. Розробка бізнес-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
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3

4

5

6

7

E. Керування

D. Включення

C. Запуск

B. Побудова

Продовження табл. 4.2.
1
2
B.1. Проектування додатків
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації
B.6. Системотехніка
C.1. Підтримка користувачів
C.2. Підтримка змін
C.3. Послуги постачання
C.4. Керування проблемами
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.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

4.2. Галузева рамка кваліфікацій з інформаційних технологій
Розглянемо розроблену, відповідно до описоної методології Галузеву рамку
кваліфікацій в галузі «Інформаційні технології» (таблиця 4.3).
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1

1
0

Уміння

Комунікація

Автономність і
відповідальність

2
3
4
5
Здатність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем. Готовність до систематичного навчання
Елементарні загальні знання виконання елементарних ситуативна взаємодія в об- виконання завдань під безпосепро себе та довкілля
завдань у відомих одно- меженому колі осіб за до- реднім контролем
типних ситуаціях
помогою інших
Розуміння
найпростіших
реагування на прості усні
причинно-наслідкових
та
повідомлення
просторово-часових зв’язків
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 виконання простих за- інтеграція до соціальних виконання завдань під безпосереднім керівництвом
знання
вдань за визначеними пра- груп
вилами та інструкціями
у типових ситуаціях з використанням простих інструментів
Розуміння найпростіших пореагування на прості пись- обмежена індивідуальна відповінять про себе і довкілля, осмові та усні повідомлення дальність
нов безпечної поведінки
формулювання елементарних суд
жень

Знання

Таблиця 4.3. Галузева рамка кваліфікацій у галузі «Інформаційні технології»
Опис кваліфікаційних рівнів з Галузі знань «Інформаційні технології»

Рівень
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2
3
4
5
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, виконання типових не- взаємодія в колективі для виконання завдань під керівництвом
набуті у процесі навчання складних завдань за ви- виконання завдань
з елементами самостійності
та/або трудової діяльності
значеними правилами та
інструкціями у різних типових ситуаціях з використанням інструментів
Розуміння основних (загаль- оцінювання
результатів продукування деталізова- індивідуальна відповідальність за
них) процесів у навчанні та/ виконання завдань від- них усних і письмових по- результати виконання завдань у навабо трудовій діяльності
повідно до установлених відомлень
чанні та/або трудовій діяльності
критеріїв,
застосування
аргументації

Здатність виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності за визначеними алгоритмами за встановленими
нормами часу і якості
Загальні
систематизовані виконання типових за- здатність до ефективної самостійне виконання завдань під
знання у сфері освіти та/або вдань у різних ситуаціях роботи в команді. Сприй- мінімальним керівництвом
професійної діяльності
шляхом вибору і застосу- няття критики, порад і вкавання основних методів, зівок
інструментів, матеріалів
та інформації
результатів продукування деталізова- відповідальність за результати викоРозуміння основних (загаль- оцінювання
них) принципів, процесів виконання завдань від- них усних і письмових по- нання завдань у навчанні та/або проі понять у навчанні та/або повідно до критеріїв, які відомлень, зокрема у про- фесійній діяльності
в основному заздалегідь фесійній діяльності
професійній діяльності
обумовлені

1
2

3

Продовження табл. 4.3.
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1
4

Знання метрик, пов’язаних з
розробкою додатків

Знання методів розробки ідентифікація клієнтів, копрограмного забезпечення ристувачів і зацікавлених
та їх обґрунтування
сторін

Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання в галузі інформаційних технологій,
що стосуються житєвого циклу ПС з застосуванням певних математичних методів, зокрема в нестандартних ситуаціях.
Знання базових теоретичних уміння застосовувати ба- збирання функціональних
і практичних принципів та ін- зові теоретичні та прак- та нефункціональних виструментальних засобів в галу- тичні принципи та інстру- мог
зі інформаційних технологій
ментальні засоби

2
3
4
5
Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, зокрема в нестандартних ситуаціях
Спеціалізовані фактологічні виконання складних спе- здійснення наставництва, самостійність у навчанні та/або прота теоретичні знання, набу- ціалізованих завдань, що передавання досвіду
фесійній діяльності
ті у процесі навчання та/або передбачає
прийняття
професійної діяльності
рішень, у ситуаціях, що
змінюються, зокрема в нестандартних ситуаціях
Розуміння принципів, мето- планування власної роботи продукування
складних відповідальність за результати навдів, процесів у навчанні та/ та в обмеженому контексті деталізованих усних і чання та/або професійної діяльності
або професійній діяльності організація, контроль, оці- письмових повідомлень, обмежена відповідальність за навнювання та коригування зокрема у професійній ді- чання та результати роботи інших
роботи інших
яльності

Продовження табл. 4.3.
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1

5

використання і застосування стандартів для визначення структури документа.

видалення або встановлення компонент під керівництвом і відповідно з
докладними інструкціями

оформлення звітів і доку- виконання простих тестів в строгій
ментів результатів тесту- відповідності з докладними інструквання
ціями

пояснення і донесення дії під керівництвом для розробки,
проектування / розробки тестування та документування дозамовнику
датку

4

Розуміння життєвого циклу
процесу тестування
Знання технологій і стандар- організація
наповнення організація і контроль потів, які використовуються баз даних і керування мі- чаткового надання послуг
під час розгортання
грацією даних
підтримки,
включаючи
навчання користувачів під
час запуску системи
підтримка публікації докуЗнання інструментів для виментації до додатку проробництва, редагування та
тягом всього життєвого
розповсюдження професійциклу
них документів

2
3
Знання та розуміння принципів проектування користувацького інтерфейсу
Знання мов програмування
виконання і оцінювання
результатів тестування на
відповідність технічним
умовам продукції
Розуміння методів, інфра- проведення випробування
структури та інструментів, систем ІКТ
які будуть використовуватися в процесі тестування

Продовження табл. 4.3.
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1
5

Знання СУБД

Знання сучасних технологій

оцінювання придатності
різних методів розробки
додатків для поточного
сценарію
розробка інтерфейсів ко- співпраця з командою роз- систематична розробка і затверристувачів
робників і з замовниками дження додатків

планування, зокрема розпокращення результатів власної наподіл ресурсів, аналіз,
вчальної та/або професійної діяльконтроль та оцінювання
ності і результатів діяльності інших
власної роботи та роботи
здатність до подальшого навчання з
інших осіб
деяким рівнем автономності
Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що передбачає
застосування положень і методів комп’ютерних наук і характеризується певною невизначеністю умов
Знання мов для формалізації розробка функціональної
функціональної специфіка- специфікації, починаючи з
ції
певних вимог.

2
3
4
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 фак- розв’язання типових спе- взаємодія,
співробітни- здійснення обмежених управлінтологічні та теоретичні ціалізованих задач широ- цтво з широким колом ських функцій та прийняття рішень
знання, набуті у процесі нав- кого спектра, що передба- осіб (колеги, керівники, у звичних умовах з елементами нечання та/або професійної чає ідентифікацію та ви- клієнти) для провадження передбачуваності
діяльності, розуміння (усві- користання інформації для професійної або навчальдомлення) рівня цих знань
прийняття рішень
ної діяльності

Продовження табл. 4.3.
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1

Знання методів аналізу продуктивності

Знання національних та міжнародних стандартів, що визначають критерії якості для
тестування

Знання старих, існуючих та
нових апаратних компонент
/ програмного забезпечення
/ модулів

Знання інтегрованого середовища розробки (IDE)

2
Знання операційних систем
та програмних платформ

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

4

систематично здійснює діяльність з
ідентифікації сумісності ПЗ і устаткування. Документація усіх видів
діяльності під час установки і запис
відхилень та пов’язаних з ними коригувальних заходів

5

здатність дізнаватися потреби клієнтів в існуючих
продуктах
створення і керування пла- управління процесом тес- організація тестових програм і понами тестування
тування
будова сценаріїв для тестів навантаження потенційних вразливостей.
Звіти і доповіді результатів для запроведення конструкторбезпечення аналізу результатів
ських випробувань систем
ІКТ
створення тестових проек- організація та планування систематична розбудова або розбір
тів
бета-тестування.
елементів системи. Визначення несправних компонент і встановлення
першопричин збоїв. Забезпечення
підтримки для недосвідчених колег

здійснення
резервного
копіювання для забезпечення цілісності під час
системної інтеграції

3

Продовження табл. 4.3.
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1

використання в маркетингових цілях веб-технологій

використання маркетингу
орієнтованого на користуРозуміння правових питань / вача
вимог, пов’язаних з розробкою чи впровадженням ІКТ використання та інтерпретація веб-аналітики
Розуміння детермінованих розробка детермінованих
та стохастичних моделей та стохастичних моделей
об’єктів та процесів інфор- об’єктів та процесів інформатизації
матизації, використовуюЗнання методів математич- чи методи математичного
ного моделювання.
моделювання, ідентифікаЗдатність до алгоритмічного ція їх параметрів.
та логічного мислення

Розуміння
маркетингової
стратегії, мобільного, соціального медіа маркетингу
та маркетингу електронною
поштою

уміння готувати та презентувати документацію і
методичні матеріали щодо
програмного забезпечення

взаємодія та співробіт- .
ництво з широким колом
осіб (викладачі, студенти)
для провадження навчальної діяльності

розуміння і застосування цифрових
маркетингових тактик для розробки
комплексного та ефективного цифрового маркетингового плану, використовуючи різні засоби, такі як
пошук, електронна пошта, соціальні
медіа та мобільний маркетинг

2
3
4
5
Знання різних технічних підготовка шаблонів для організація використання визначення вимог до документації,
документів, необхідних для документації
шаблонів для документа- беручи до уваги мету і предметну
проектування, розробки і
ції
область до якої він ПС
розгортання продуктів, програм та послуг

Продовження табл. 4.3.

47

1
6

2
3
4
5
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, набу- розв’язання складних не- донесення до фахівців і управління комплексними діями або
ті у процесі навчання та про- передбачуваних задач і нефахівців
інформації, проектами, відповідальність за прифесійної діяльності, включа- проблем у спеціалізованих ідей, проблем, рішень та йняття рішень у непередбачуваних
ючи певні знання сучасних сферах професійної діяль- власного досвіду в галузі умовах
досягнень
ності та/або навчання, що професійної діяльності
передбачає збирання та
інтерпретацію інформації
(даних), вибір методів та
інструментальних засобів,
застосування інноваційних підходів
здатність ефективно фор- відповідальність за професійний розКритичне осмислення осмувати
комунікаційну виток окремих осіб та/або груп осіб
новних теорій, принципів,
методів і понять у навчанні
стратегію
здатність до подальшого навчання з
та професійній діяльності
високим рівнем автономності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми в галузі інформаційних технологій або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій.
Знання і розуміння специ- здатність приймати участь здатність забезпечувати здатність аналізувати предметні обфікацій, стандартів, правил у проектуванні програмно- технічну підтримку і нав- ласті, ідентифікувати, класифікуваі рекомендацій в професій- го забезпечення, включаю- чання користувачів про- ти та формулювати вимоги
ній галузі, уміння оцінювати чи проведення моделюван- грамного забезпечення
ступінь обґрунтованості їх ня (формальний опис) його
застосування, здатність до- структури, поведінки та
тримуватися їх при реалізації процесів функціонування
процесів життєвого циклу
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1

Розуміння архітектури і внутрішніх стандартів підприємства

Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо
створення і супроводження
програмного забезпечення
та визнання важливості навчання протягом всього життя

2
Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи
і засоби для забезпечення інформаційної безпеки

3
здатність застосовувати і
розвивати фундаментальні
і міждисциплінарні знання
для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення
здатність розробляти, реалізовувати і координувати
процеси, фази та ітерації
життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі
відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення
здатність
здійснювати
процес інтеграції системи,
застосовувати стандарти
і процедури управління
змінами для підтримки
цілісності загальної функціональності і надійності
програмного забезпечення
забезпечення досвіду для
допомоги у вирішенні
складних технічних проблем і забезпечення використання кращих архітектурних рішень

здатність
застосовувати
методи керування економічними, людськими та
технічними
ресурсами
в процесі розробки програмного забезпечення

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

здатність обґрунтовано обирати та
освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного
забезпечення

4
5
здатність
формулювати здатність розробляти архітектури,
та забезпечувати вимоги модулі та компоненти програмних
щодо якості програмного систем
забезпечення у відповідності з вимогами, технічним
завданням та стандартами
здатність оцінювати і враховувати
економічні, соціальні, технологічні
та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності випускника
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1

4

ініціація комплексного зв’язку із
зацікавленими сторонами. Використання спеціальних знань для впливу на побудову рішення, забезпечення порад та рекомендацій

5
оптимізація розробки додатків, технічне обслуговування і продуктивність за рахунок використання шаблонів проектування і завдяки повторному використанню рішень

Розуміння наслідків розгор- виявлення і залучення
тання на поточній архітектурі. знань, необхідних для вирішення проблем сумісності
Знання контролю версій ви- формулювання змісту про- організація і контроль змі- адаптація рівня деталізації у відпоробництва документації
цесу управління
сту процесу управління
відності до мети документації та ці
льових груп населення
Знання апаратних компо- виконання і оцінювання пояснення і донесення забезпечення сумісності компоненнент, інструментів та апарат- результатів тестування на проектування / розробки тів системи
використання професійних знань
відповідність технічним замовнику
ної архітектури
для створення повної системи, яка
умовам продукції
буде задовольняти обмеженням системи і очікуванням клієнта

перевірка
ефективності
інтегрованих систем та їх
відповідності специфікації
Знання методів, пов’язаних налаштування компонен- організація робочого проз управлінням проблема- тів на будь-якому рівні, цесу розгортання продуктів
ми (функціонування, суміс- для гарантування загальність)
ної сумісності

Знання методів інтеграцій- виконання і оцінювання
ного тестування
тестів в клієнтському чи
цільовому середовищі.

2
3
Розуміння функціонального використання моделей дата технічного проектування них
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1

2
3
4
5
Знання методів аналізу да- інтерпретування зовніш- донесення до відома заціних (інтелектуальний аналіз ніх даних досліджень та кавлених в розробці проданих)
аналіз інформації
грамної системи сторін інформації відносно прогнозів та аналітичних даних
Знання методів дослідженскладання документів і ка- використання спеціальних знань для
ня, критеріїв та методів виталогів для основних про- дослідження існуючих процесів і рімірювання
цесів та процедур
шень в області ІКТ з метою визначення можливих нововведень. Розробка рекомендацій, які базуються
на обґрунтованих аргументах
Розуміння системного під- аналітичне дослідження донесення до фахівців інходу до побудови моделей властивостей математич- формації про властивості
аналізу складних об’єктів та них моделей
математичних моделей
процесів
використання системного
підходу щодо підготовки,
обробки та використання
результатів аналізу експериментальних даних для
створення математичних
моделей
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
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1

3
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 фахівців і нефахівців, зокрема до осіб,
які навчаються

4

5
прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування

провадження дослідниць- використання іноземних відповідальність за розвиток прокої та/або інноваційної ді- мов у професійній діяль- фесійного знання і практик, оцінку
яльності
ності
стратегічного розвитку команди
здатність до подальшого навчання,
яке значною мірою є автономним та
самостійним
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузі інформаційних технологій, що передбачає проведення досліджень
та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог із застосуванням теорій та методів інформаційних
технологій
Розуміння архітектури та здатність розробляти проздатність розвивати і реалізовувати
вимог системи: продуктив- грамні системи
нові конкурентоспроможні ідеї в інності, ремонтопридатності,
формаційних технологіях
проектувати
розширюваності, масштабо- здатність
ваності, доступності, безпе- програмне забезпечення,
визначення стратегії для реалізації
ки і доступності
включаючи
проведення
ІКТ технологій.
моделювання (формальний опис) його структуврахування поточної технологічної
ри, поведінки та процесів
платформи, наявного обладнання і
функціонування
новітніх технологічних інновацій

2
Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі
навчання та/або професійної
діяльності на рівні новітніх
досягнень, які є основою
для оригінального мислення
та інноваційної діяльності,
зокрема в контексті дослідницької роботи
Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на
межі предметних галузей
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1

проектування моделей даних та оптимізація способу зберігання; проектування архітектури з врахуванням зв’язків зі сховищами
даних та іншими джерелами даних
за результатами аналізу та
вимог вміти обирати оптимальну модель представлення знань та архітектуру
системи

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

3
провадження дослідницької діяльності, розуміння
бізнес-мети, що впливає
на компоненти архітектуРозуміння витрат, вигод і ри- ри (дані, додатки, безпека,
зиків архітектури системи.
розвиток і т.д.)
Знання загальних матема- розробка загальних матетичних моделей предметних матичних моделей предобластей
метних областей
застосовування формальних мов та їх семантико-синтаксичні дефініції,
формальні методи аналізу і
синтезу програмних систем

2

5

прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів до розробки математичних моделей предметних областей

4

спілкування в діалоговому режимі з широкою
науковою спільнотою та
зацікавленими
особами
в розробці проекту про
проектування програмних
систем
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1
самостійно проектувати
системи підтримки прийняття рішень (СППР) у
практичній діяльності

3

визначення тенденцій та
потреб в розвитку науково-дослідних ІКТ
визначення міри продуктивності системи до, під
час і після системної інтеграції

обирати програмну платформу та інструментальні
засоби
Знання існуючих та перспек- визначення бізнес-переваг
тивних технологій
і покращень, пов’язаних з
прийняттям нових техноРозуміння тенденцій і по- логій
треб бізнесу, суспільства та
комп’ютерних наук
визначення відповідних
ресурсів

2

зрозуміле і недвозначне
донесення
власних
висновків щодо процесу
інтеграції

зрозуміле і недвозначне
донесення
власних
висновків щодо переваг
застосування новітніх технологій

4

використання професійних знань,
для створення процесу для циклу
інтеграції, включаючи створення
внутрішніх стандартів практики.
Призначення ресурсів для програм
інтеграції

застосовування незалежного мислення і знання технологій для інтеграції розрізнених концепцій для
створення унікальних проектів

5
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1

Розуміння оптимізації ресурсів і скорочення видатків

Розуміння змін у сфері ІКТ, і
потенційного впливу на процеси

Знання методів оцінки, проектування і реалізації методології

застосовування відповідних моделей розробки та /
або процесу для ефективної розробки

використання моделей даних

2
3
Знання основ інформаційної проектування та розробка
безпеки.
апаратної архітектури,
інтерфейсів користувачів,
Знання прототипів.
програмних компонент

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

4
керування процесом розробки і гарантування високого рівня якості в складних програмних система.

забезпечення керівництвом та дозволом використання інновацій. Передбачення, що підвищать конкурентоспроможність або ефективність. Демонстрація для вищого керівництва
бізнес-переваг потенційних змін

5
дослідження складності шляхом
розробки стандартних процедур та
архітектур 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
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Розуміння математичних мо- розробка та досліджен- зрозуміле і недвозначне здатність ефективно керувати еконоделей на основі диференці- ня математичних моделей донесення власних щодо мічними, людськими, технічними та
оптимізації, прогнозуван- побудованих математич- іншими ресурсами.
альних рівнянь
ня, оптимального керуван- них моделей, а також знань
Розуміння математичних мо- ня та прийняття рішень та пояснень, що їх обґрунделей оптимізації, прогнозу- для об’єктів та процесів товують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб,
вання, оптимального керу- інформатизації
які навчаються
вання та прийняття рішень
для об’єктів та процесів ін- аналіз конфліктних ситуацій, визначення умов конформатизації
флікту, а також розробка
Розуміння математичних мо- математичних моделі конделей та методів управлiння фліктних ситуацій і ситуацій з невизначеністю та
Знання математичних мето- використання відомих медів та процедур прикладно- тодів прийняття рішень
го системного аналізу для
математичних
розв’язування задач опти- розробка
мального керування та при- моделей та методів управйняття рішень у багаторівне- лiння багаторiвневими орвих ієрархічних системах з ганiзацiйними системами
розподіленими параметрами на основi типових пiдходiв.
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 концеп- Критичний аналіз, оцінка і Спілкування в діалогово- ініціювання інноваційних комплектуальні та методологічні синтез нових та складних му режимі з широкою на- сних проектів, лідерство та повна
уковою спільнотою та гро- автономність під час їх реалізації
знання в галузі науково-до- ідей.
мадськістю в певній галузі
слідної та/або професійної
наукової та/або професійдіяльності і на межі предної діяльності.
метних галузей.
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Розроблення та реалізація
здатність враховувати соціальні та
проектів, включаючи власетичні аспекти своєї професійної
ні дослідження, які дають
діяльності, соціальна відповідальможливість переосмислиність за результати прийняття страти наявне та створити нове
тегічних рішень
цілісне знання та/або проздатність саморозвиватися і самовфесійну практику і розв’ядосконалюватися протягом життя,
зання значущих соціальвідповідальність за навчання інших
них, наукових, культурних,
етичних та інших проблем.
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності з інформаційних технологій, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної
практики з інформаційних технологій.
Розуміння потреб ринку. моніторинг джерел інфор- знання відповідних дже- використання широких спеціальних
Знання програмних підходів мації передбачення най- рел інформації (напри- знань нових і інноваційних технолодля прикладних досліджень більш перспективних шля- клад, фахові періодичні гій, у поєднанні з глибоким розумінхів розвитку технологій
видання, наукові заходи, ням бізнесу, передбачення майбутніх
он-лайн форуми і т.д.).
рішень
забезпечення експертного керівнивизначення постачальни- Розуміння правил обгово- цтва і консультацій, до керівництва
ків і провайдерів найбільш рень веб-спільнот
команди для підтримки прийняття
перспективних
рішень;
стратегічних рішень
оцінювання та передбачення найбільш відповідні

2
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1

Знання дискретних структур, математичних основ
інтелектуальних систем опрацювання інформації; математичних проблем розуміння природної мови, теоретичних основ баз знань і
даних; експертних систем

2
Знання математичних основ
комп’ютерної математики та
логіки, теорії стохастичних
комп’ютерних систем, моделювання процесів в умовах
невизначеності та ризику

3
здатість застосовувати і
розвивати фундаментальні
і міждисциплінарні знання,
включаючи математичні і
наукові принципи, численні
методи, засоби (включаючи
ПЗ) і нотації для успішного
розв’язання проблем
застосування
математичних теорій та основ
комп’ютерної математики
та логіки, моделювання
процесів в умовах невизначеності та ризику.
володіння методами та інструментами збору, збереження та аналізу неструктурованої інформації для
розв’язання проблем пов’язаних з розміром даних
вміння застосовувати сучасні математичні методи для
аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем різної природи, зокрема
проектів з дослідження математичних проблем розуміння натуральної мови

5
ініціювання розробки інноваційних
комплексних проектів комп’ютерних систем, лідерство та повна автономність під час їх реалізації

спілкування в діалоговому ініціювання інноваційних комплекрежимі з широкою науко- сних проектів з керування інформавою спільнотою та гро- цією та знаннями
мадськістю про проблеми
керування інформацією та
знаннями.

спілкування в діалоговому режимі з широкою
науковою спільнотою та
громадськістю про математичні основи створення
комп’ютерних систем

4
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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 ме- критичний аналіз комплекс лідерство, вільне компе- ініціювання оригінальних дослідтодологічні знання в певній них проблем, синтез нових тентне спілкування в діа- ницько-інноваційних комплексних
та суміжних галузях науко- складних ідей, зокрема у логовому режимі з широ- проектів, спрямованих на розв’яво-дослідної та/або профе- міждисциплінарних сферах ким колом фахівців, зокре- зання складних соціально значущих
сійної діяльності, які набуті розроблення та реалізація ма найвищої кваліфікації, проблем, лідерство та автономність
на основі особистого комп- комплексних проектів, як та громадськістю в певній під час їх реалізації
лексного дослідження та є правило, у рамках влас- галузі наукової та/або про- глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування
основою для відкриття но- ної дослідницької школи, фесійної діяльності
стратегічних рішень, достовірність
вих напрямів і проведення які дають змогу глибоко
прогнозування розвитку суспільства
переосмислювати наявне
подальших досліджень
безперервний саморозвиток і самові забезпечувати вагомий
досконалення, відповідальність за
приріст нового системного
розвиток інших, зокрема в межах
знання та/або модернізації
власної дослідницької школи
професійної практики, та
розв’язання складних соціально значущих проблем з
використанням дослідницько-інноваційних методів
Здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у галузі інформаційних технологій, які є ключовими
для забезпечення стійкого розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій
Знання нових технології та визначення бізнес-переваг лідерство, вільне компетент- прийняття стратегічних рішень,
відповідних ринкових засто- і поліпшення від прийнят- не спілкування в діалогово- передбачення майбутніх рішень у
му режимі з широким колом сфері ІКТ для клієнто-орієнтованих
тя нових технологій
сувань
фахівців, зокрема найвищої процесів, нових бізнес-продуктів і
кваліфікації, та громадські- послуг; керує організацією їх побустю в певній галузі інформа- дови та експлуатації
ційних технологій
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РОЗДІЛ V
ВПРОВАДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ РАМОК КВАЛІФІКАЦІЙ
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

На основі Європейської рамки ІКТ-компетентностей 3.0 та НРК авторами
запропоновано ГРК для галузі «Інформаційні технології». В запропонованій
ГРК сформульовано компетентності, які відповідають вимогам вітчизняної ITгалузі та враховують національну специфіку, зокрема традиційно високий рівень
математичних знань вітчизняних IT-фахівців.
Набуття компетентностей запропонованої ГРК, як результатів навчання,
передбачається в межах засвоєння дисциплін, перелік яких узгоджений з переліками
дисциплін провідних світових зразків стандартів освітньо-професійної підготовки
IT-фахівців. Такі заходи сприяють підвищенню якості підготовки кваліфікованих
фахівців з інформатики з метою досягнення відповідності рівня компетентностей
вимогам сучасного ІТ-ринку та світовим стандартам. Таким чином, впровадження
ГРК передбачає оновлення освітніх стандартів, освітніх програм, навчальних
планів та відповідних робочих програм.

5.1. Застосування компетентнісно-орієнтованого підходу на прикладі
розробки робочої навчальної програми дисципліни
«Об’єктно-орієнтоване програмування»
Важлим завданням є забезпечення набуття описаних в таблиці 5.1.
компетентностей в межах дисциплін освітньої програми освітньо-професійної
підготовки фахівців з інформатики.
Дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» відіграє важливу роль в
переліку, узгодженому з міжнародними стандартами.
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Запуск

B.1. Проектування та
розробка
B.2. Інтеграція систем
B.3. Тестування
B.4. Розгортання рішень
B.5. Розробка документації
C.4. Керування проблемами

e-3

e-3, e-4

e-2
e-2

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

e-3
e-3

e-2, e-3

Усього

Спеціаліст з
тестування

Розробник

Дескриптор 2,
e-Competence

A.6. Розробка

Спеціаліст з
медіа

Побудова

Планування

Дескриптор 1,
e-Competence

Таблиця 5.1. Розподіл e-Competence відповідно до IKT-профілів за
освітньою програмою “Інформатика”
Дескриптор 3, рівні застосування
компетентностей

e-2

e-1, e-2

e-3

e-3, e-4

e-2
e-3

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

e-3

e-3
e-2, e-3

На основі компетентнісно-орієнтовоного підходу розроблено робочу
навчальну програму з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», яка
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 12 “Інформаційні технології”,
освітньої програми „Інформатика”, спеціальності – 122 „Комп’ютерні науки та
інформаційні технології”.
Зазначена дисципліна є базовою нормативною за освітньою програмою
„Інформатика”. Викладається у 3-му семестрі 2-го курсу в обсязі 120 год. (4
кредити ECTS), зокрема: лекції – 30 год., лабораторні – 28 год., консультації – 2
год., самостійна робота – 60 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 2
модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом в 3-му семестрі.
Мета дисципліни – засвоєння базових знань з основ програмування,
включаючи об’єктно-орієнтований стиль, набуття навичок процедурного та
об’єктно-орієнтованого програмування та оволодіння мовою програмування C#.
Завдання – набуття знань, умінь та практичних навиків на рівні новітніх досягнень
у програмуванні, відповідно до кваліфікації фахівець з інформаційних технологій.
Структура курсу
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В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
засоби проектування систем; стандарти моделювання, методи аналізу
потреб; методи розробки програмного забезпечення; принципи проектування
користувацьких інтерфейсів; інструментальні засоби для формалізації
функціональних специфікацій; передові технології; мови програмування;
вміти: розробляти шаблони і моделі проектування; збирати, формалізовувати і
оцінювати функціональні та інші вимоги; розробляти специфікації з урахуванням
встановлених вимог; роз’яснювати і представляти проекти / розробки замовникам;
використовувати моделі даних; розробляти програмне забезпечення (ПЗ) на основі
моделі; розробляти ПЗ з використанням сучасних технологій розробки; складати
план тестування і контролювати його виконання.
Місце дисципліни. Нормативна навчальна дисципліна „Об’єктно-орієнтоване
програмування” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня „бакалавр”.
Зв’язок з іншими дисциплінами Дисципліна “Об’єктно-орієнтоване
програмування” є базовою для засвоєння всіх інших курсів та спецкурсів програміського
спрямування, окремих розділів теорії алгоритмів та математичної логіки.
Зокрема, на спецільності інформатика факультету кібернетики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка дисциліні другого курсу
«Об’єктно-орієнтоване програмування» (ООП) передує «Програмування» (1
курс), де вивчається мова С++ та основи ООП. Крім того, приділяється увага
таким питанням, як основи програмування алгоритмічною мовою, основні
концепції алгоритмічних мов, процедурне програмування та основам об’єктноорієнтованого програмування.
Після дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» в четвертому
семестрі читається дисципліна «Інструментальні середовища та технології
програмування», де розглядаються сучасні інструментальні середовища та
технології програмування, зокрема ORM та MVC-технології.
Після дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» в четвертому
семестрі читається дисципліна «Алгоритміка», де розглядаються базові алгоритми
та їх подальше застосування для вирішенні різних задач з програмування. Крім
того, у четвертому семестрі читається дисципліна «Бази даних та інформаційні
системи», де студенти мають можливість детально ознайомитися з принципами
побудови баз даних, СКБД, SQL.
На третьому курсі студенти напряму, які навчаються за освітньою програмою
„Інформатика” слухають «Системне програмування», яке включає оглядові лекції
з мови програмування Java.
61

Таким чином, на другому курсі в межах дисципліни «Об’єктно-орієнтоване
програмування» необхідно зробити акцент на основах та принципах ООП та на основах
програмної інженерії. При цьому, дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»
може сприяти набуттю компетентностей, представлених в таблиці 5.1.
Отже, дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування» є важливою
складовою програми освітньо-професійної підготовки фахівців з інформатики для
набуття необхідних IT-компетентностей.
Згідно з цією програмою структура навчальної дисципліни розподіляється на
три модулі (таблиця 5.2):

№ лекції

Таблиця 5.2. Структура навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване
програмування»
Компетентності
Назва лекції

e-Competence
ГРК
1
2
3
4
Змістовний модуль 1. Об’єктно-орієнтована методологія. Основні принципи моделювання програмних систем. Шаблони проектування
Тема 1. Основні поняття ООП. 5 рівень ГРК (Знання A.6 (e-1, e-2),
Порівняння ООП з парадигмою мов для формалізації B.5 (e-1)
1
процедурного програмування. Вті- функціональної специлення ООП в мовах програмування. фікації;
Тема 2. Основні етапи життєво- S2 підготовка шаблого циклу (ЖЦ) ПС. Основні прин- нів для документації)
2.
ципи моделювання програмних
6 рівень ГРК (Розумінсистем.
ня архітектури підприТема 3. Призначення та викори- ємства компанії і вну3. стання UML. Види діаграм та їх трішні стандарти; S1
використання.
розв’язання складних
Тема 4. Шаблони проектування. технічних проблем і
UML та шаблони проектування. забезпечення кращих
4.
Шаблони створення, структурні архітектурних рішень
реалізації;)
та шаблони поведінки.

5.

6.
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Тема 5. Шаблони проектування.
Опис, задача, результати, приклади застосування. Антишаблони:
„Інверсія абстракції”, „божественний об’єкт”, „магічна кнопка”, „магічні числа”.
Тема 6. Принципи проектування
класів (S.O.L.I.D.)

Продовження табл. 5.2.
1
2
3
4
Змістовний модуль 2. Огляд технології .NET Framework. Алгоритми та
структури даних
Тема 7. Огляд технології 5 рівень ГРК (Знання B.1 (e-1, e-2,
.NET
Framework.
Середови- інтегрованого середо- e-3), B.3 (e-1)
7.
ще CLR. Бібліотека класів вища розробки (IDE);
застосування відпоFramework Class Library (FCL).
Тема 8. Типи і змінні. Типи зна- відного ПЗ; розробка
8.
чень. Порядковий тип, структури. користувальницьких
інтерфейсів;
Тема 9. Типи посилань. Клас як
тип даних. Рядки. Наслідування створення і керування
класів. Наслідування як модель планами тестування;
9.
відношення “загальне-конкрет- проведення конструкне”. Втілення в мовах програму- торських випробувань
вання. Перетворення типів.
систем ІКТ.);
Тема 10. Структури даних їх порівняльний аналіз. Списки, стеки, 6 рівень ГРК (Розумінчерги. Масиви та види колекцій в ня функціонального та
10. мові С#. Ітератори. Класи. Кон- технічного проектуструктори та деструктори. Кон- вання;
станти. Методи. Властивість. Інзнання моделювання
дексатори. Події. Делегати.
Тема 11. Пошук в невпорядкова- програмного забезпеному та впорядкованому масивах. чення та / або апарат11.
Хеш-таблиці. Алгоритми сорту- них засобів).
вання. Їх реалізація в C#.
Тема 12. Перетворення типів.
Оператори та вирази. Операто12.
ри обробки виключень. Неявні та
анонімні типи.
Змістовний модуль 3. Функціональні можливості C#. Робота з файлами та
директоріями. Робота з XML-документами
Тема 13. Функціональні можли- 5 рівень ГРК (застосу- B.1 (e-1, e-2,
13. вості C#. Лямбда-вирази. Засто- вання відповідного ПЗ; e-3), B.3 (e-1)
сування лямбда-виразів.
розробка користувальТема 14. Функціональні можли- ницьких інтерфейсів;
вості C#. LINQ: мова інтерпретованих запитів. Операції запи- проведення конструк14.
тів LINQ. Використання LINQ торських випробувань
для доступу до структур даних в систем ІКТ.)
пам’яті (LINQ to Objects).
6 рівень ГРК (знання
Тема 15. Робота з файлами та технологій та мов мо15.
делювання; знання мов
директоріями.
визначення інтерфейсу;
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Продовження табл. 5.2.
1

2
Тема 16. Основні компоненти
XML документа. Застосування
16. XML документа. Моделі DOM та
SAX для обробки XML. Застосування LINQ to XML.

3
творча розробка програми і вибір відповідних технічних параметрів;
оптимізація розробки додатків, технічне
обслуговування і продуктивність за рахуТема 17. Мова запитів XPath. нок використання ша17. Трансформація XML. Трансфор- блонів проектування
мація XML з використанням XSLT. і завдяки повторному
використанню доведені рішення).

4

Як зазначено вище, важливою передумовою формування затребуваних ITгалуззю компетентностей є набуття студентами досвіду роботи, якого у межах
освітньої програми можливо досягти під час лабораторних робіт та групових
проектів на початкових курсах та за рахунок підвищення ролі виробничої практики
в IT-компаніях та сприяння фаховій сертифікації на старших курсах. Таким чином,
робоча навчальна програма з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
повинна включати лабораторні роботи (проекти), метою яких є надання студентам
досвіду практичної роботи з сучасними IT-технологіями. Ще однією важливо
задачею нормативної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування»
є підготовка студентів до іспитів для отримання міжнародних професійних
сертифікацій (наприклад, розроблена одним із авторів робоча програма є корисною
для сертифікацій Microsoft MTA (базовий рівень спеціаліста початківця), а саме до
здачі наступних іспитів: Exam 98-361: Software Development Fundamentals; Exam
98-362: Windows Development Fundamentals; Exam 98-372: .NET Fundamentals.
А також до сертифікаційних іспитів основної групи Microsoft MCSD (Microsoft
Certified Solution Developer) Exam 70-483: Programming in C# (MCSD). Сертифікація
важлива для перевірки і підтвердження компетентностей, отриманих студентами
з кваліфікації «Фахівець з інформаційних технологій», після прослуховування
нормативної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».
За результатами оцінювання засвоєння студентами теоретичного матеріалу,
виконання тестових завдань та лабораторних робіт визначається рівень засвоєння
програмного матеріалу та виставляється підсумкова кількість балів.
Таким чином, на основі Європейської рамки ІКТ-компетентностей 3.0 в межах
розробки компетентнісно-орієнтованого стандарту вищої освіти, в якому будуть
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сформовані відповідні до вимог IT-галузі компетентності, можна розробляти
робочі навчальні програми дисциплін, які сприятимуть набуттю зазначених
компетентностей. Цей механізм проілюстрований на прикладі розробки робочої
навчальної програми з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування», яка
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 12 “Інформаційні технології” за
освітньою програмою „Інформатика”.
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ВИСНОВКИ

Проект Темпус INARM створив умови для синегргії знань спеціалістів в
галузі IT – освіти і науки з метою розробки ГРК на основі Європейської рамки
ІКТ-компетентностей 3.0 та НРК зі збереженням національних особливостей
галузевої освіти. В ГРК сформульовано компетентності, що відповідають вимогам
IT-галузі. Результати розробок розповсюджені між університетами – партнерами
проекту та зацікавленими стейкхолдерами. Набуття 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 сприяють підвищенню
якості підготовки кваліфікованих фахівців з інформатики з метою досягнення
відповідності рівня компетентностей вимогам сучасного ІТ-ринку та світовим
стандартам.
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Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

A. Планування
A.5. Проектування архітектури
Вказує, уточнює і робить доступним формальний підхід до реалізації рішення, необхідні для розробки і експлуатації архітектури. Визначає зміни вимог і компоненти, що використовуються: обладнання, програмне забезпечення, програми, процеси, інформацію і технології платформи. Враховує сумісність, масштабованість, зручність і безпеку. Підтримує баланс між еволюцією бізнесу та технологічними розробками.

Додаток. Опис e-Competence (фрагменти)
Таблиця. Фрагменти опису дескрипторів Європейської рамки ІКТ-компетентностей 3.0
Дескриптор 1
A. Планування
A.2. Управління рівнем сервісу
Дескриптор 2
e-Competence: заголо- Визначає, перевіряє і укладає угоди про рівень сервісу і зовнішні договори для послуг, що пропонуютьвок та основний опис ся. Веде переговори з урахуванням потреб і можливостей зацікавлених сторін.
Рівень 3
Рівень 4
Дескриптор 3 рівні
Забезпечує зміст угод про рівень обслуго- Веде переговори перегляд угод про рівень обслуговування,
знань
вування.
забезпечує досягнення запланованих результатів.
e-Competence
K1 Документація про рівень сервісу.
Дескриптор 4
К2 Способи порівняння та інтерпретації даних управління.
K3 Елементи, що утворюють метрику угод про рівень обслуговування.
К4 Інфраструктура роботи служби доставки.
K5 Стандарти безпеки ІКТ.
Знання
K6 Стандарти якості ІКТ.
Навички
S1 Аналіз надання послуг.
Вміння
S2 Оцінка рівня надання послуг у відношенні до рівня сервісу.
S3 Переговори про цільові показники рівня обслуговування.
S4 Використання методів управління якістю.
S5 Передбачити і пом’якшити можливі перебої в обслуговуванні.
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Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Рівень 4
Визначення стратегії для реалізації ІКТ технології для бізнес-потреб з широкою звітністю.
Враховує поточну технологічну платформу, наявне обладнання і новітні технологічні інновації.
К1 Архітектура рамки, методики і системи і засоби проектування.
K2 Архітектура та вимоги системи: продуктивність, ремонтопридатність, розширюваність, масштабованість, доступність, безпека.
K3 Витрати, вигоди і ризики пов’язані з архітектурою системи.
К4 Архітектуру підприємства компанії і внутрішні стандарти.
K5 Нові перспективні технології (наприклад, розподілені системи, мобільні системи, …).
S1 Забезпечити досвід, для вирішення складних технічних проблем і забезпечення використання кращих
архітектурних рішень.
S2 Використовувати знання в різних галузях технології, для побудови архітектури підприємства.
S3 Розуміти бізнес-цілі, які впливають на архітектуру (дані, додатки, безпека, розвиток і т.д.).
S4 Брати участь у поєднанні архітектури підприємства і стандартів, принципів, цілей та команд розробників.
S5 Розробляти шаблони проектування і моделі, для допомоги системним аналітикам у розробці відповідних додатків.
A. Планування
A.6. Проектування додатків
Аналізує, демонструє та робить доступними моделі для реалізації додатків відповідно до інформаційної
системи і потреб користувача/клієнта. Здійснює вибір відповідних технічних можливостей для розробки
додатків, оптимізації балансу між вартістю і якістю. Проектує структури даних і будує моделі структури
системи відповідно з результатами аналізу за допомогою мов моделювання. Гарантує врахування таких
аспектів, як сумісність, зручність і безпека. Визначає загальні рамки для перевірки моделей з представленнями користувачів, що базуються на моделях розвитку (наприклад ітеративний підхід).
Рівень 2
Рівень 1
Бере участь в проектуванні, створенні загальної функціо- Організовує загальне планування проекту
нальної специфікації та інтерфейсів.
програми.

Рівень 3
Використовує спеціальні знання для визначення відповідної ІКТ технології та технічних характеристик, які будуть використані в побудові кількох проектів у сфері ІКТ,
додатків або поліпшення інфраструктури.
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S1 Ідентифікувати клієнтів, користувачів та інші зацікавлені сторони.
S2 Збирати, оформлювати і затверджувати функціональні та не функціональні вимоги.
S3 Застосовувати моделі оцінки та дані для оцінки вартості різних фаз життєвого циклу програмного забезпечення.
S4 Оцінювати використання прототипів для підтримки вимог.
S5 Організовувати і контролювати загальний план для проектування програми.
S6 Здійснювати функціональну специфікацію на основі вимог.
S7 Оцінювати придатність різних методів розробки додатків для поточного сценарію.
A. Планування
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.
Рівень 5
Рівень 4
Використовувати широкі спеціальні знання нових та інно- Приймає стратегічні рішення, передбачає
ваційних технологій, у поєднанні з глибоким розумінням майбутні рішення у сфері ІКТ для клієнто-обізнесу, передбачення майбутніх рішень. Забезпечує екс- рієнтованих процесів, нових бізнес-продукпертне керівництво і консультації, до керівництва команди тів і послуг; керує організацією їх побудови
та експлуатації.
для підтримки прийняття стратегічних рішень.
К1 Нові технології та відповідні ринкові застосування.
К2 Потреби ринку.
К3 Джерела інформації (наприклад, журнали, конференції та заходи, новини листи, он-лайн форуми і т.д.).
К4 Правила обговорень веб-спільнот.
К5 Прикладні дослідження програмних підходів.

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис
Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Знання

K1 Моделювання і методи 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.

Дескриптор 4

70

Знання

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис
Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence
Дескриптор 4

Дескриптор 4
Знання
Навички
Вміння

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Розробляє креативні рішення для розгортання нових концепцій, ідей, товарів або послуг.
Рівень 4
Застосовування незалежного мислення, а також знання технологій для інтеграції розрізнених концепцій
для створення унікальних проектів.
К1 Існуючі та перспективні технології.
К2 Тенденції і потреби бізнесу, суспільства та/або науки.
К3 Інноваційні методи.

Рівень 3
Рівень 4
Сприяє підвищенню обізнаності, навчання і прихильності Визначає мету і стратегію сталого розвитку
для сталого розвитку. Застосовує необхідні інструменти ІС у відповідності з політикою в галузі стадля пілотування цього підходу.
лого розвитку організації.
K1 Метрики та показники, пов’язані зі стійким розвитком.
К2 Корпоративна соціальна відповідальність зацікавлених сторін.
S1 Здійснювати моніторинг та вимірювання енергоспоживання ІКТ.
S2 Застосовувати рекомендації в проектах для підтримки останніх стратегій сталого розвитку.
S3 Використовувати нормативно-правові обмеження і міжнародні стандарти, що стосуються сталого розвитку ІКТ.
A. Планування
A.9. Інновації

S1 Здійснювати моніторинг джерел інформації передбачення найбільш перспективних шляхів розвитку
технологій.
S2 Визначити постачальників і провайдерів найбільш перспективних рішень; оцінювати та передбачає
найбільш відповідні.
S3 Визначати бізнес-переваги від прийняття нових технологій.
A. Планування
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 відносно життєздатних альтернатив, які узгоджуються з
бізнес-стратегією. Застосовує закупівлі ІКТ та політику збуту, що виконує екологічні функції.
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K1 Програмне 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.

Дескриптор 4

Знання

Рівень 3
Діяти творчо, розробляти програми і вибирати відповідні
Діяти під керівниц- Систематично роз- технічні параметри. Оптимізувати розробку додатків, техтвом для розробки, робляє і затверджує нічне обслуговування і продуктивність за рахунок викоритестування та доку- додатки.
стання шаблонів проектування, а також завдяки повторному
ментації додатку.
використанню існуючих рішень.

Рівень 2

Рівень 1

S1 Визначити бізнес-переваги, пов’язані з прийняттям нових технологій.
S2 Довести концепцію.
S4 Визначити відповідні ресурси.
B. Побудова
B.1. Розробка додатків
Інтерпретує проектування додатків для розробки відповідної програми відповідно до потреб клієнтів.
Адаптація існуючих рішень, наприклад з перенесення програми на іншу операційну систему. Кодування,
налагодження, тестування та документування етапів розробки продукту. Вибір відповідних технічних
можливостей для розвитку, таких як повторне використання, покращення або реконфігурацію існуючих
компонентів. Оптимізує параметри ефективності, вартості та якості. Підтверджує результати із представниками користувачів, приймає колективні рішення.

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння
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К1 Старі, існуючі та нові апаратні компоненти/програмне забезпечення/модулі.
К2 Вплив, який системна інтеграція справляє на існуючу систему.
К3 Взаємодії методів між модулями, системами і компонентами.
К4 Методи інтеграційного тестування.
К5 Засоби розробки.
K6 Кращі методи проектування.

Дескриптор 4

Знання

Рівень 3
Розраховує на власні дії в
Систематично перевіряє сумісність ПЗ і процесі інтеграції систеустаткування. Документація всіх видів ді- ми. Застосування відповідяльності під час установки і запис відхи- них стандартів і процедур
управління змінами для
лень, вживання коригувальних заходів.
підтримки цілісності загальної функціональності
й надійності системи.

Рівень 4
Використання
професійних
знань, для створення процесу
для циклу інтеграції, включаючи створення внутрішніх стандартів та практик. Призначення ресурсів для програм інтеграції.

Рівень 2

S1 Пояснити і донести інформацію про проектування/розробку замовнику.
S2 Виконувати і оцінювати результати тестування на відповідність технічним умовам.
S3 Застосовувати відповідне програмне забезпечення.
S4 Розробляти користувальницькі інтерфейси.
S5 Управляти і гарантувати високий рівень якості.
S6 Використання моделей даних.
S7 Виконувати й оцінювати тести в клієнтському середовищі або середовищі цільової аудиторії.
S8 Співпрацювати з командою розробників додатків.
B. Побудова
B.2. Інтеграція систем
Інтеграція обладнання, програмного забезпечення або компонент системи в існуючу або нову систему.
Відповідає за процеси та процедури управління конфігураціями та управління пакетами. Бере до уваги
сумісність існуючих і нових модулів для забезпечення цілісності системи, перевірки системи на сумісність
та інформаційну безпеку. Перевіряє пропускну здатність системи. Тестує на продуктивність.

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння
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Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

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.
S1 Створювати і керувати планами тестування.
S2 Управляти та оцінювати процес тестування.
S3 Конструкторські випробування систем ІКТ.
S4 Готувати і проводити випробування систем ІКТ.
S5 Оформлювати звіт і документувати результати тестів.

S1 Міра продуктивності системи до, під час і після системної інтеграції.
S2 Документування діяльності, пов’язаної з проблемами та з 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.
B. Побудова
B.3. Тестування
Формує та виконує систематичні процедури тестування для систем ІКТ або вимог клієнтів для встановлення відповідності з проектними специфікаціями. Гарантує, що нові або змінені компоненти або системи
виконують очікувані вимоги. Забезпечує відповідність внутрішнім, зовнішнім, національним і міжнародним стандартам; включаючи здоров’я і безпеку, зручність використання, продуктивність, надійність і сумісність. Виробляє документи і звіти для доведення відповідності вимогам сертифікації.
Рівень 1
Рівень 2
Організовує тестові програми та будує сценарії для стресВиконує прості тести в строгій відповід- тестів потенційних вразливостей. Формує звіти й доповіді
ності з докладними інструкціями.
для аналізу результатів.
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К1 Методи аналізу продуктивності.
K2 Методи, пов’язані з управлінням проблемами (функціонування, сумісність).
К3 Програмне забезпечення і поширення методів і прийомів.
K4 Наслідки розгортання на поточній архітектурі.
K5 Технології й стандарти, які використовуються під час розгортання.
K6 Веб, хмарні і мобільні технології та екологічні вимоги.
S1 Організувати робочий процес розгортання.
S2 Організація та планування бета-тестування, створювати тестові проекти.
S3 Налаштування компонентів на будь-якому рівні, щоб гарантувати правильну загальну 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 4

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

B. Побудова
B.4. Розгортання рішень
Дотримуючись загальних стандартів здійснює необхідні планові заходи для реалізації рішення, в тому числі установки, оновлення або виведення з експлуатації. Налаштовує обладнання, програмне забезпечення
або мережі, для забезпечення сумісності компонентів системи і відлагоджує будь-які несправності або несумісності. Формально здає в повному обсязі рішення користувачем і завершує документацію необхідної
інформації, у тому числі про обладнання, конфігурацію і дані про продуктивність.
Рівень 1
Рівень 2
Рівень 3
Діє систематично будує або розбирає Ініціює комплексний зв’язок із
Видаляє або встановлює ком- елементи системи. Визначає несправні зацікавленими сторонами. Викопоненти під керівництвом і компоненти і встановлює першопричини ристовує спеціальні знання для
відповідно з докладними ін- збоїв. Забезпечує підтримку для менш впливу на побудову рішення, заструкціями.
досвідчених колег.
безпечує поради та рекомендації.

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис
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Рівень 2
Визначає вимоги до
Використовує і застосовує стандарти документації, беручи
для визначення структури документа. до уваги мету і предметну область ПС.

K1 Інструменти для виробництва, редагування та розповсюдження професійних документів.
K2 Інструменти для створення мультимедійної презентації.
K3 Різні технічні документи, необхідні для проектування, розробки та розгортання продуктів, програм
та послуг.
К4 Системи контролю версій виробництва документації.

S1 Спостерігати і розгортати ефективне використання корпоративних стандартів для публікацій.
S2 Готувати шаблони для документації.
S3 Організовувати і контролювати зміст процесу управління.
S4 Підтримувати публікації документації до додатку протягом всього життєвого циклу.
B. Побудова
B.6. Системотехніка
Інженерія програмного забезпечення та/або апаратних компонентів для задоволення вимог рішення, такі
як специфікації, витрати, якість, час, енергоефективність, інформаційна безпека та захист даних. Використовує методологію для аналізу та створення необхідних компонентів і інтерфейсів. Будує моделі
структури системи і проводить моделювання поведінки системи. Виконує модульні і системні тести, для
того, щоб переконатися у виконання вимог.

Дескриптор 4

Навички
Вміння

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Знання

Рівень 1

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Рівень 3
Адаптація рівня деталізації у відповідності до мети документації та цільових
груп населення.

B. Побудова
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 відповідним чином. Гарантує, що існуючі документи дійсні на поточний момент.

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис
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Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Рівень 3
Рівень 4
Забезпечує сумісність компонентів Дослідження складності шляхом розробки стандартних процесистеми. Використовує професійні дур та архітектури на підтримку розробки зв’язного продукту.
знання, для створення повної системи, Встановлення набору системних вимог, які будуть направляти
яка буде задовольняти обмеженням розробку системи. Ідентифікація системних вимог, які повинні
системи і очікуванням клієнта.
бути виділені як елементи системи.
К1 Необхідності програми, модулі, СУБД та мови програмування.
К2 Апаратні компоненти, інструменти та апаратні архітектури.
К3 Функціональне та технічне проектування.
К4 Сучасні технології.
K5 Мови програмування.
K7 Основи інформаційної безпеки.
K8 Прототипи.
S1 Пояснити і донести проектування/розробки замовнику.
S2 Виконувати та оцінювати результати тестування на відповідність технічним умовам.
S3 Застосовувати відповідне програмне забезпечення та/або апаратні архітектури.
S4 Проектування та розробка апаратної архітектури, користувальницьких інтерфейсів, програмних компонент.
S5 Управління і гарантування високого рівня якості в складних програмних системах.
S6 Використання моделі даних.
S7 Застосування відповідних моделей розробки та/або процесів для ефективної розробки.
C. Запуск
C.2. Підтримка змін
Направляє розвиток рішення ІКТ. Забезпечує ефективне управління і планування програмного забезпечення або апаратних модифікацій. Зводить до мінімуму порушення обслуговування і дотримується певних
угод про рівень обслуговування. Забезпечує розгляд та дотримання процедур інформаційної безпеки.
Рівень 3
Рівень 2
Під час змін, систематично реагує на поточні опе- Забезпечує цілісність системи, контролюючи засторативні потреби, уникаючи перерв в обслугову- сування функціональних оновлень, програмного заванні і підтримці узгодженості з угодою про рівень безпечення або апаратних доповнень і робіт з технічного обслуговування. Відповідає вимогам бюджету.
обслуговування і вимог інформаційної безпеки.
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Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

K1 Функціональні характеристики інформаційної системи.
К2 Архітектуру існуючого додатку.
К3 Інтегрованість бізнес-процесів і їх залежність від застосування ІКТ.
К4 Інструменти й техніка управління змінами.
K5 Кращі практики та стандарти у галузі управління інформаційною безпекою.
S1 Розподіл функціональних і технічних специфікацій з командами ІКТ, що відповідають за підтримання
та розвиток ІКТ-рішень.
S2 Управління зв’язком з командами ІКТ, що відповідають за технічне обслуговування та розвиток інформаційних систем.
S3 Аналізувати вплив функціональних/технічних змін на користувачів.
S4 Передбачити всі дії, необхідні для пом’якшення наслідків зміни (навчання, документація, ...).
C. Запуск
C.4. Керування проблемами
Виявляє і усуває причину інцидентів. Займає активну позицію з метою запобігання або ідентифікації
причин проблем у сфері ІКТ. Розгортає системи знань на основі повторення поширених помилок. Оптимізує систему або продуктивність компонентів.
Рівень 2
Рівень 3
Визначає і класифікує типи інцидентів Використовує спеціальні знання і глибоке розуміння інфраі перебоїв в обслуговуванні. Звітує про структури ІКТ та процесу управління проблемною виявлення
інциденти каталогізує їх за симптома- збоїв і рішення з мінімальним відключення. Приймає обґрунтовані рішення відносно відповідних заходів, необхідних для
ми та дозволи.
мінімізації впливу на бізнес. Швидко ідентифікує відмови в
компонентах, вибирає альтернативи, такі як ремонт, заміну або
переналаштування.
К1 Загальну інфраструктуру ІКТ організації та її ключові компоненти.
К2 Процедури звітності організації.
K4 Діагностичні інструменти.
K5 Зв’язок між елементами системи інфраструктури та впливу аварії на відповідні бізнес-процеси.
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Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence
Дескриптор 4

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

К1 Потенціал і можливості відповідних стандартів і передові 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.
S1 Розробити і критично проаналізувати стратегію компанії для інформаційної безпеки.
S2 Сприяти політиці безпеки інформації.
S3 Вимоги 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.

S1 Слідкувати за ходом питань протягом усього життєвого циклу ПС і ефективно спілкуватися з зацікавленими сторонами.
S2 Визначити потенційні відмови критичних компонентів і вживати заходи для пом’якшення наслідків відмови.
S3 Здійснювати аудит управління ризиками з метою мінімізації їх впливу.
S4 Виділення відповідних ресурсів для робіт з технічного обслуговування, балансування витрат і ризиків
S5 Спілкуватися на всіх рівнях для забезпечення належних ресурсів всередині або ззовні для мінімізації
простоїв.
D. Включення
D.1. Розробка стратегії інформаційної безпеки
Визначатися стосовно формальної організаційної стратегії, масштабів, підтримувати безпеку і захист
інформації від зовнішніх і внутрішніх загроз. Забезпечує основу для управління безпекою інформації, в
тому числі рольової ідентифікації та підзвітності. Використовує певні стандарти, для забезпечення цілісності інформації, доступності та конфіденційності даних.
Рівень 4
Використовує глибину знань і використовує зовнішні стандарти і передовий досвід.
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Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

D. Включення
D.3. Організація навчання
Визначає і здійснює політику в галузі навчання ІКТ для вирішення організаційних потреб у навичках.
Організовує та складає розклад навчальних програм і оцінює якість навчання через процес зворотного
зв’язку і реалізує постійне вдосконалення. Адаптує навчання.
Рівень 2
Рівень 3
Діє творчо аналізує пробіли в навичках; розробляє конкретні
Організовує виявлення потреб у нав- вимоги і виявляє потенційні джерела для надання навчання.
чанні; зіставляє вимоги організації, Має спеціальні знання ринку навчання і встановлює механізм
визначає, вибирає і готує графік на- зворотного зв’язку для оцінки доданої вартості альтернативних
вчальних заходів.
навчальних програм.
К1 Необхідні педагогічні підходи та методи освіти.
К2 Конкурентний ринок для освітніх пропозиції.
К3 Потреби у навчанні методів аналізу.
K4 Методи розширення прав і можливостей.
S1 Організувати навчальні та освітні графіки для задоволення потреб ринку.
S2 Виявлення і максимальне використання ресурсів, необхідних для створення економічно ефективного
розкладу.
S3 Заохочення до освіти та професійної підготовки.
S4 Аналізувати потреби персоналу для постійного вдосконалення професійної підготовки.
S5 Побудова навчальних програм для задоволення освітніх потреб клієнтів в галузі ІКТ.
D. Включення
D.4. Купівля
Застосовує процедуру закупівель, у тому числі розгортання таких процесів, як ідентифікація постачальників, аналіз пропозицій, оцінку енергетичної ефективності та екологічної відповідності продукції,
постачальників і їх процесів, переговори за контрактами, вибір постачальника і укладення контракту.
Гарантує, що весь процес покупки, придатний для цілей, сприяє бізнесу сумісний з правовими і нормативними вимогами.
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Знання

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence
Дескриптор 4

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Аналіз бізнес-процесів і пов’язаних з ними вимог до інформації, проектування інформаційної структури.
K1 Методи аналізу інформації та бізнес-процесів.
К2 Прилади та інструменти, що застосовуються для зберігання й пошуку даних ІКТ.
K3 Проблеми, пов’язані з розміром наборів даних (наприклад, великі дані).
K4 Проблеми, пов’язані з неструктурованими даними (наприклад, аналіз даних).

Рівень 2
Розуміє і застосовує принципи процесу закупівель; розміщує замовлення на основі існуючих договорів
з постачальниками. Забезпечує правильне виконання замовлень, в тому числі перевірку результатів і
кореляцію наступних платежів.
K1 Типові умови договору купівлі.
K3 Фінансові моделі.
K4 Ринок для відповідних продуктів або послуг.
K5 Питання і наслідки аутсорсингових послуг
K6 Різні моделі послуг і оперативні переклади (наприклад, хмарні обчислення).
S2 Переговори про терміни, умови та ціни.
S3 Аналізувати пропозиції.
S4 Управляти купівельним бюджетом.
D. Включення
D.10. Керування інформацією та знаннями
Визначає та управляє структурованою і неструктурованою інформацією, також визначає політику в області розподілу інформації. Створює інформаційну структуру призначену для експлуатації та оптимізації інформації.
Рівень 3
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Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Навички
Вміння

Рівень 2
Розуміє й застосовує цифрові маркетингові тактики для розробики комплексного та ефективного цифрового маркетингового плану, з використанням різних засобів, таких як пошук, електронна пошта, соціальні медіа та мобільний маркетинг.
К1 Маркетингова стратегія.
K2 Маркетингові веб-технології.
K5 Мобільний маркетинг.
K6 Соціальніий медіа маркетинг.
K7 Маркетинг електронною поштою.
K9 Правові вимоги.
S1 Розуміти, як веб-технологія може бути використана з маркетинговою метою.
S2 Розуміти орієнтований на користувача маркетинг.
S3 Використовувати та інтерпретувати веб-аналітику.
S4 Розуміти он-лайн середовища.

S1 Проаналізувати внутрішні і зовнішні потреби в знаннях та інформації.
S2 Формалізувати вимоги замовника.
S3 Відображати бізнес-поведінку в структуровану інформацію.
S4 Надавати доступ до інформації.
S5 Гарантувати дотримання прав інтелектуальної власності та питання конфіденційності.
S6 Збереження, аналіз наборів даних, які можуть бути складними і великими, неструктурованими та в
різних форматах.
S7 Застосовувати методи інтелектуального аналізу даних.
D. Включення
D.12 Цифровий маркетинг
Розуміє основні принципи цифрового маркетингу. Розрізняє традиційні і цифрові підходи. Оцінює ефективність різних підходів і застосовує методи вимірювання. Планує стратегію, використання найбільш
ефективних доступних засобів. Розуміє питання захисту даних і конфіденційності, що беруть участь в
реалізації маркетингової стратегії.
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Рівень 3

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Рівень 3

Рівень 4
Здійснює керівництво для великої кількості зацікавлених сторін. ДозДіє з урахуванням інтересів воляє здійснення інвестування в нові та існуючі відносини. Веде прообмеженої кількості зацікав- ектування працездатної процедури для підтримки позитивних ділових
відносин.
лених сторін.

S1 Застосувати структуровану методику (SWIFT) для здійснення реалістичних прогнозів.
S2 Генерувати прогнози продажів по відношенню до поточної ринкової частки.
S3 Генерувати прогнози виробництва з урахуванням виробничих потужностей.
S4 Порівнювати продажі та виробничі прогнози і аналізувати потенційні невідповідності.
S5 Інтерпретувати зовнішні даних досліджень та аналізвати інформацію.
E. Керування
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, керує ланцюгом комунікацій постачання. Гарантує, що враховані потреби зацікавлених сторін, зауваження чи скарги розуміння і вирішення відповідно до організаційної політики.

Навички
Вміння

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

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).

Дескриптор 4
Знання

Застосовує навички, для формування короткострокових прогнозів з використанням ринкових досліджень
і оцінки організації виробництва та можливостей продажу.

E. Керування
E.1 Розробка прогнозів
Інтерпретує потреби ринку і оцінює прийняття ринком товарів і послуг. Оцінює потенціал організації
для задоволення майбутніх виробничих вимог до якості. Застосовує відповідні показники для прийняття
рішень на підтримку виробництва, маркетингу, продажів і функцій розподілу.

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис
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Навички
Вміння

Знання

Дескриптор 4

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис

Рівень 4
Рівень 3
Використовує спеціальні знання для дослідження існуючих процесів і рішень в Забезпечує керівництво та дозволяє використання інновацій.
області ІКТ з метою визначення можли- Передбачає, які з них підвищать конкурентоспроможність або
вих нововведень. Робить рекомендації, ефективність. Демонструє для вищого керівництва бізнес-перебазуючись на обґрунтованих аргументах. ваги потенційних змін.
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 й мобільні технології.
K6 Оптимізація ресурсів і скорочення видатків.
S1 Документувати й каталогізувати основні процеси та процедури.
S2 Пропонувати зміни для полегшення процесу, передбачення удосконалень.
S3 Вносити зміни в процес.

S1 Виявлення потреб клієнта.
S2 Виявлення потенційних можливостей для клієнта і власної організації.
S3 Встановлення реалістичних очікувань для підтримки розвитку взаємної довіри.
S4 Контролює поточні зобов’язання щодо забезпечення виконання договорів.
S5 Конролює новини, для уникнення непередбачуваних сюрпризів.
E. Керування
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 потенційні
несприятливі наслідки зміни процесу.

Навички
Вміння

Знання

К1 Організація процесів, включаючи, прийняття рішень, бюджетів та структури управління.
K2 Бізнес-цілі, власні та інших зацікавлених сторін.
К3 Виміряти і використовувати ресурси для задоволення вимог зацікавлених сторін.
K4 Бізнес виклики та ризики.
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Рівень 2

Рівень 3
Оцінює заходи з управління безпекою і визначає відповідСистематично перевіряє навколишнє се- ність політиці інформаційної безпеки. З’ясовуює і засторедовище для виявлення та визначення совує заходи щодо виправлення становища для вирішення
потенційних вразливостей і загроз.
будь-яких порушень безпеки.

K1 Політику управління безпекою організації і його наслідки для взаємодії з клієнтами, постачальниками і субпідрядниками.
К2 Кращі практики і стандарти у галузі управління інформаційною безпекою.
K3 Критичні ризики для управління інформаційною безпекою.
K5 Методи виявлення небезпеки, у тому числі мобільної та цифрової.

S1 Політика управління безпекою інформації, пов’язуючи її з бізнес-стратегією.
S2 Аналіз критично важливих активів і виявлення вразливих місць і для вторгнення або нападу.
S4 Проведення перевірок безпеки.
S5 Застосування методів моніторингу та тестування.
S7 Реалізація плану відновлення у випадку кризи.

Дескриптор 3 рівні
знань
e-Competence

Дескриптор 4

Навички
Вміння

Знання

E. Керування
E.8. Керування інформаційною безпекою
Реалізує політику інформаційної безпеки. Контролює та вживає заходи проти вторгнення, шахрайства
та порушення безпеки або витоку інформації. Гарантує, що ризики безпеки аналізуються і керуються по
відношенню до корпоративних даних та інформації. Дає рекомендації для політики і стратегії забезпечення постійного поліпшення забезпечення рівня безпеки.

Дескриптор 1
Дескриптор 2
e-Competence: заголовок та основний опис
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