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(для сумісників —
місце
основної
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найменування
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Найменування
закладу, який
Науковий ступінь,
закінчив
шифр і найменування
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згідно з
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документом
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Доктор фіз.-мат. наук
за спеціальністю
«системний аналіз і
Київський
теорія оптимальних
університет ім.
рішень»,
Тараса
дисертація на
Шевченка,
здобуття наукового
1980,
ступеня доктора
спеціальність фізико-математичних
«прикладна
наук «Індивідуальноматематика», оптимальні рівноваги
кваліфікація
в некооперативних
«математик»
іграх», професор
кафедри системного
аналізу та теорії
прийняття рішень

Стаж
науковопедагогічн
ої та/або
наукової
роботи

Інформація про наукову діяльність
Відомості про
(основні публікації за напрямом,
підвищення
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(найменування
аспірантами та докторантами,
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документа, тема, дата
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видачі)

Керівник
проектної групи

Мащенко Сергій
Олегович

Автор понад 160 наукових робіт, 1
монографії
та
5
навчальних
посібників.

33 роки

1. Mashchenko S.O. A mathematical
programming problem with the fuzzy set
of indices of constraints // Cybernetics
and systems analysis. – 2013. – 49. - N
1. – P. 62 – 68.
2. Mashchenko, S.O. & Morenets, V.I.
Shapley Value of a Cooperative Game
with Fuzzy Set of Feasible Coalitions,
Cybernetics
and
Systems
Analysis, 53(3), 432-440.
Керує науковою роботою аспірантів
та студентів

Члени проектної
групи
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Лебєдєв Євген
Олександрович

Доктор фізикоматематичних наук
за спеціальністю
Київський
01.05.04 —
ордена
"системний аналіз і
Леніна
теорія оптимальних
державний
рішень", «Теорія
Завідувач
університет
інтегрованих
кафедри
імені Т.Г.
композиційноприкладної
Шевченка,
номінативних
статистики,
1975,
моделей програм» ДД
професор Спеціальність:
№ 0035512,
математика,
14.04.2004р.,
кваліфікація:
професор кафедри
математик
прикладної
статистики
12 ПР № 005183
24.12.2007 р

Автор понад 200 наукових робіт, 2
монографій та 7 навчальних
посібників

40

1.“Вступ до теорії імовірності”
(2010), рекомендовано МОН
України як навчаль-ний посібник
для студентів вищих навчальних
закладів, гриф МОН України (лист
№ 14/18-Г-807 від 04.04.08).
2.“Збірник задач з прикладної
статистики” (2010),
рекомендовано МОН України як
навчаль-ний посібник для
студентів вищих навчальних
закладів, гриф МОН України (лист
№ 1/11-9966 від 28.10.10).

Інститут кібернетики
ім. В.М. Глушкова
НАН України,
2010 р.

Бере участь у організації
міжнародних конференцій.
Керівник наукових тем. Керує
аспірантами, керівник дипломних
та курсових робіт студентів.
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Шарапов
Михайло
Михайлович

Доцент

Київський
університет ім.
Тараса
Шевченка,
механікоматематичний
факультет,
1995,
спеціальність
«Математика»,
кваліфікація
«Математик.
Викладач»,
спеціалізація
«Теорія
ймовірностей
та
математична
статистика»,
диплом
спеціаліста
ЛВ ВЕ 002931

Є автором понад 20 наукових статей.

Кандидат фіз-мат наук.
Дисертація на здобуття
наукового ступеня
кандидата фізикоматематичних наук
“Граничні теореми для
оцінок параметрів
випадкових процесів і
полів із довгою
пам’яттю та їх
уточнення”.

18 років

1.
Leonenko N.N., Sharapov M.M,
El-Bassiouny On the exactness of
normal approximation of LSE of
regression coefficient of long-memory
random fields, Statistics and Probability
Letters, № 48, 2000, pp.121-130.
2.
Sharapov
M.M
Statistical
correction of test results. Bulletin of
University of Kiev, Series: Physics &
Mathematics, N 2, 2015, pp.199-202.
Керує науковою роботою аспірантів
та студентів

У даній ОПП використано Проект Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 124 "Системний аналіз".
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«СИСТЕМИ і МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»
зі спеціальності № 124 «Системний аналіз»
1 – Загальна інформація
ступінь вищої освіти – магістр
спеціальність: 124 Системний аналіз
програма: Системи і методи прийняття рішень
вибіркові блоки:
«Системний аналіз та прийняття рішень»,
«Стохастичний аналіз систем»
Higher education degree – master
Specialty: 124 System analysis
Program: Systems and methods of decision making
Elective Educational Units:
“System Analysis and Decision Making”
“Stochastic Analysis of Systems”
Українська / Ukrainian
Мова(и) навчання і оцінювання
2 академічних роки, 120 кредитів ЄКТС / 2 academic
Обсяг освітньої програми
years, 120 ECTS credits
Освітньо-наукова
Тип програми
Ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації

Повна назва закладу вищої освіти, а
також структурного підрозділу у
якому здійснюється навчання
Назва закладу вищої освіти який
бере участь у забезпеченні програми

Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, факультет комп’ютерних наук та
кібернетики / Kyiv National Taras Shevchenko
University, Faculty of Computer Science and
Cybernetics
-

(заповнюється для програм подвійного і спільного
дипломування)

Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ЗВО-партнера мовою
оригіналу (заповнюється для програм

-

подвійного і спільного дипломування)

Наявність акредитації

Цикл/рівень програми
Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої
програми

Сертифікат про акредитацію спеціальності
НД№1188027 від 10 липня 2017, виданий
Міністерством освіти і науки України (наказ МОН
України від 11.06.2014 №2323л) (на підставі наказу
МОН України від 19.12.2016 №1565)
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA –другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Наявність ступеня бакалавра
Денна
5 років
http://csc.knu.ua/uk/curriculum

2 – Мета освітньої програми
Забезпечити студентам здобуття поглиблених
Мета програми (з врахуванням
теоретичних та практичних знань, умінь та
рівня кваліфікації)
розуміння, що відносяться до областей системного
8

аналізу та інженерії даних і знань, систем і методів
прийняття рішень, що дасть їм можливість
ефективно виконувати завдання інноваційного
характеру
відповідного
рівня
професійної
діяльності, яка орієнтована на дослідження й
розв’язання складних задач проектування та
розроблення інформаційних систем для задоволення
потреб науки, бізнесу та підприємств у різних
галузях. Бути підготовленими до успішного
засвоєння складніших програм для дослідників та
розробників систем підтримки прийняття рішень,
систем аналізу та синтезу даних і знань, експертів в
області бізнес-аналізу.
3 - Характеристика освітньої програми
Інформаційні технології/Системний аналіз/Системи
Предметна область (галузь знань /
і методи прийняття рішень
спеціальність / спеціалізація
програми)
Освітньо-наукова
Орієнтація освітньої програми
Основний фокус освітньої програми Акцент на глибоких знаннях в області системного
аналізу та інженерії даних і знань, систем і методів
та спеціалізації
прийняття рішень, а також здатність їхнього
застосування для проектування інформаційних
систем.
Ключові слова: системи і методи прийняття рішень,
бізнес аналіз, інженерія даних і знань.
Особливості програми
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Робочі місця у сфері інформаційних технологій,
Придатність до працевлаштування
комунікації та управління ІТ-проектами: ITкомпанії, фінансові компанії, страхові компанії,
державні установи, консультування.
Можливості продовження освіти за третім рівнем
Подальше навчання
вищої освіти. Усі програми доктора філософії галузі
знань „Інформаційні технології”.
5 – Викладання та оцінювання
Студентоцентроване навчання. Лекції, практичні
Викладання та навчання
заняття, виконання курсових робіт, дослідницькі
лабораторні роботи, самостійна робота на основі
навчально-методичних матеріалів, консультації з
викладачами, кваліфікаційна робота магістра.
Письмові та усні іспити, лабораторні звіти, усні
Оцінювання
презентації,
поточний
контроль,
заліки,
диференційовані заліки, комплексний іспит, захист
кваліфікаційної роботи магістра.
6 – Програмні компетентності
Здатність формулювати та розв’язувати складні
Інтегральна компетентність
спеціалізовані задачі та практичні проблеми
системного аналізу у професійній діяльності або
процесі навчання, що передбачають застосування
теоретичних положень та методів системного
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Загальні компетентності (ЗК)

аналізу
та
інформаційних
технологій
та
характеризуються комплексністю та невизначеністю
умов.
Компетентності, визначені Стандартом вищої
освіти спеціальності:
ЗК1. Уміння спілкуватися другою мовою;
ЗК2. Здатність навчатися;
ЗК3. Уміння спілкуватися усно та в письмовій
формі українською мовою;
ЗК4. Здатність здійснювати пошук та аналізувати
інформацію з різних джерел;
ЗК5. Уміння ідентифікувати, формулювати та
розв’язувати задачі;
ЗК6. Уміння застосовувати знання в практичних
ситуаціях;
ЗК7. Уміння приймати обґрунтовані рішення;
ЗК8.
Уміння
проводити
відповідному рівні;

дослідження

на

ЗК9. Уміння працювати в команді;
ЗК10. Знання та розуміння предметної області та
розуміння фаху;
ЗК11. Уміння спілкуватися з нефахівцями однієї
галузі;
ЗК12. Уміння думати абстрактно, аналізувати та
синтезувати;
ЗК13. Уміння розробляти та керувати проектами.
Компетентності, що визначені університетом
ЗК14.
Здатність
аналізувати,
вибирати
і
застосовувати методи і засоби для вирішення задачі.
ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
ЗК16. Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
Компетентності, визначені Стандартом вищої
освіти спеціальності:
ФК1. Здатність гнучкого способу мислення, який
дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та
задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення
до усталених наукових концепцій:
ФК2. Здатність використовувати поглиблені
теоретичні та фундаментальні знання в галузі
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системного аналізу для розроблення складних
систем;
ФК3. Здатність формулювати, аналізувати та
синтезувати рішення наукових проблем на
абстрактному рівні шляхом їхньої декомпозиції на
складові, які можна дослідити окремо в їх більш та
менш важливих аспектах;
ФК4. Здатність будувати відповідні моделі
складних систем, досліджувати їх для побудови
проектів інформаційних систем і систем підтримки
прийняття рішень.
ФК5. Здатність розробляти і впроваджувати моделі
інформаційних систем і систем підтримки
прийняття
рішень
засобами
комп’ютерного
моделювання.
ФК6. Здатність комунікувати з колегами з даної
області щодо наукових досягнень, як на загальному
рівні, так і на рівні спеціалістів, здатність робити
усні та письмові звіти, обговорювати наукові теми
рідною та англійською мовами.
ФК7. Здатність провести усну презентацію та
написати зрозумілу статтю за результатами
проведених досліджень, а також щодо сучасних
концепцій у системному аналізі, системах і методах
прийняття рішень, інженерії даних і знань;
ФК8. Здатність аналізувати та формулювати
висновки для різних типів складних управлінських
задач у різних галузях народного господарства.
ФК9. Здатність формулювати (роблячи презентації,
або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові
задачі в області системного аналізу та прийняття
рішень, вибирати належні напрями і відповідні
методи для їхнього розв’язування.
ФК10. Здатність сприймати ново здобуті знання в
області системного аналізу та прийняття рішень та
інтегрувати їх із уже наявними. Здатність
зорієнтуватися на рівні спеціаліста в певній вузькій
області системного аналізу та прийняття рішень, яка
лежить поза межами вибраної спеціалізації.
ФК11. Здатність вивчати та критично оцінювати
нові методології проведення системного аналізу та
застосування інженерії даних і знань, ґрунтуючись
на фахових у цих областях наукових літературних
джерелах.
Компетентності, визначені вибірковим блоком
«Системи
і
методи
прийняття
рішень»
(ФКСМПР)
ФКСАПР 1. Здатність ефективно проводити
системний аналіз, здійснювати вибір
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концептуальної моделі середовища інформаційної
системи на основі математичних моделей і методів
прийняття рішень, параметризацію компонентів
інтелектуальної системи підтримки прийняття
рішень;.
Компетентності, визначені вибірковим блоком
«Стохастичний аналіз систем»
ФКСАПР 2. Здатність бути лідером розроблення та
виконання
проекту інтелектуальної системи
підтримки прийняття рішень.
7 – Програмні результати навчання
ПРН1. Володіння поглибленими професійноПрограмні результати навчання
профільними знання і практичними навичками для
оптимізації
проектування
систем
будь-якої
складності, для вирішення конкретних завдань
проектування
інтелектуальних
інформаційних
систем з керування об'єктами різної фізичної
природи.
ПРН2. Розуміння принципів і методів аналізу та
оцінювання коло завдань, які сприяють подальшому
розвитку ефективного використання інформаційних
ресурсів систем прийняття рішень.
ПРН3. Отримання знань для здатності проводити
оцінку наявних технологій та на основі аналізу
формувати вимоги до розроблення перспективних
інформаційних технологій.
ПРН4. Вміння визначати тип інтеграції даних,
необхідний для тої чи іншої задачі.
ПРН5.
Вміння
здійснювати
ефективну
комунікативну діяльність роботи команди зі
розроблення проекту інформаційної системи.
ПРН6. Вміння проектувати та використовувати
наявні засоби інтеграції даних, опрацьовувати дані,
що зберігаються у різних системах.
ПРН7. Вміння організовувати, конфігурувати та
розробляти
Web-системи,
використовуючи
принципи розподілених систем, гіпертекстових
систем, відповідні технічні та програмні засоби.
ПРН8. Ефективно спілкуватися з питань інформації,
ідей, проблем та рішень зі спеціалістами та
суспільством загалом.
ПРН9. Збирати та інтерпретувати відповідні дані й
аналізувати складності в межах своєї спеціалізації
для донесення суджень, які відбивають відповідні
соціальні та етичні проблеми.
ПРН10. Вміння побудови моделі інформаційних
потоків, проектування сховища і простору даних,
бази знань, використовуючи діаграмну техніку і
стандарти розроблення інформаційних систем.
Програмні

результати

навчання, ПРУ1.

Демонструвати

навички

професійного
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спілкування, включаючи усну та письмову
комунікацію українською мовою та принаймні ще
однією з поширених європейських мов.
ПРУ2. Знати свої права та обов'язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
ПРУ3. Вміти зберігати та примножувати моральні,
культурі, наукові цінності і досягнення суспільства
на основі розуміння історії та закономірностей
розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знано про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
ПРУ4. Здатність усвідомлювати необхідність
навчання впродовж усього життя з метою
поглиблення набутих та здобуття нових фахових
знань.
Програмні результати навчання, ПРСАПР 1. Здатність створювати математичні
визначені
вибірковим
блоком моделі і алгоритми прийняття рішень в умовах
«Системи і методи прийняття проектування та моделювання інтелектуальних
систем
прийняття
рішень
за
допомогою
рішень»
алгоритмічного та програмного забезпечення,
використовуючи
еволюційне
моделювання,
генетичні методи оптимізації, метод групового
урахування
аргументів,
метод
індуктивного
моделювання та математичний апарат нечіткої
логіки.
ПРСАПР 2.
Здатність розробляти розподілені
системи штучного інтелекту в умовах обмеження
ресурсів та необхідності декомпозиції задач
оброблення інформації за допомогою моделей теорії
розподіленого штучного інтелекту та теорії
прийняття рішень, використовуючи методи пошуку
інформації по дереву станів, методи теорії ігор,
створення структур та моделювання функцій
інтелектуальних агентів.
визначені університетом (ПРУ)

Програмні результати навчання, ПРСАПР 3. Здатність розробляти бази знань в
визначені
вибірковим
блоком умовах проектування інтелектуальних систем за
допомогою відповідного програмного забезпечення,
«Стохастичний аналіз систем»
використовуючи результати обстеження, запити,
особливості обраного способу подання знань.
ПРСАПР 4.
Здатність володіти навиками
розроблення
моделей
і
алгоритмів
криптографічного
захисту
інформації
і
криптографічних протоколів в умовах проектування
систем оброблення інформації комп’ютерними
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системами та мережами за допомогою методів
криптології,
використовуючи
математичне
моделювання, системний аналіз, теорію інформації,
алгоритми симетричної інформації та криптографії з
відкритими ключами.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Залучені фахівці-практики з Інституту кібернетики
Специфічні характеристики
НАНУ.
Більше
70%
науково-педагогічних
кадрового забезпечення
працівників задіяних до викладання професійноорієнтованих дисциплін зі спеціальності 124
«Системний аналіз» мають наукові ступені та вчені
знання.
Для проведення інформаційного пошуку та обробки
Специфічні характеристики
результатів на факультеті комп’ютерних наук та
матеріально-технічного
кібернетики є спеціалізовані комп’ютерні класи та
забезпечення
необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі.
Використання електронної бібліотеки факультету
Специфічні характеристики
комп’ютерних
наук
та
кібернетики
інформаційного та навчально(http://csc.knu.ua/uk/library) та авторських розробок
методичного забезпечення
науково-педагогічних працівників факультету.
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність
Міжнародна кредитна мобільність
Навчання іноземних студентів проводиться на
Навчання іноземних здобувачів
загальних умовах або за індивідуальним графіком.
вищої освіти
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д
1
ННД.01
ННД.02
ННД.03
ННД.04
ННД.05
ННД.06
ННД.07
ННД.08
ННД.09
ННД.10
ННД.11
ННД.12
ННД.13
ННД.14
ННД.15
ДВВ.01
ДВВ.02
ДВВ.03
ДВВ.04
ДВВ.05
ДВВ.06
ДВВ.07
ДВВ.08

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
Обов'язкові навчальні дисципліни
Методологія та організація наукових досліджень з
основами інтелектуальної власності
Професійна та корпоративна етика
Педагогіка і психологія вищої школи
Методика викладання математики та інформатики в вищій
школі
Статистична теорія прийняття рішень
Математичні методи прийняття рішень в умовах конфлікту
Математика фінансів
Інтелектуальний аналіз даних
Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
Сучасні технології програмування
Системи підтримки прийняття рішень
Корпоративні системи
Виробнича практика з відривом від теоретичного навчання
«Системи і методи прийняття рішень. Прикладні
проблеми»
Асистентська практика – виробнича з відривом від
виробництва
Підготовка кваліфікаційної роботи магістра
Задачі прикладного системного аналізу
Аналіз та оптимізація ризику
Невизначеність та групування інформації
Мережі масового обслуговування
Байєсовські мережі
Математичні моделі страхових та пенсійних схем
Прийняття рішень в умовах невизначеності
Курсова робота

Кількість
кредитів

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

3

Форма
підсумкового
контролю
4

3

Залік

3
3
3

Залік
Залік
Іспит

3
3
3
4
3
6
6
4
4

Залік
Іспит
Залік
Залік
Залік
Іспит
Іспит
Іспит
Диф. залік.

5

Диф. залік.

8
4
3
4
3
4
3
3
4
89

захист
Іспит
Іспит
Залік
Іспит
Іспит
Залік
Залік
Диф. залік.

Дисципліни вільного вибору студента
Вибір за блоками

Студент може обрати один із запропонованих блоків
ДВС.1.01
ДВС.1.02

ДВС.2.01
ДВС.2.02

Вибірковий блок "Системний аналіз та прийняття рішень"
Сучасні методи системного аналізу
6
Невизначеність в обернених задачах: методи
3
псевдообернення в обробці інформації
Вибірковий блок " Стохастичний аналіз систем "
Керовані випадкові процеси
3
Сучасні методи у фінансовій математиці
6

Іспит
Іспит

Іспит
Іспит

Вибіркова компонента
Студент може обирати дисципліни із запропанованих переліків

22

2 іспити, 3
заліки

Загальний обсяг вибіркових компонент:

31

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120
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2.2 Структурно-логічна схема ОП

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ
Форми
атестації
здобувачів
вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності
рівня та обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої
освіти, яка навчається за освітньою програмою, вимогам стандартів
вищої освіти.
Атестація випускників спеціальності 124 «Системний аналіз»
спеціалізації «Системи і методи прийняття рішень» проводиться у
формі кваліфікаційного іспиту та захисту магістерської кваліфікаційної
роботи та завершується видачею документів встановленого зразка про
присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації:
Магістр з системного аналізу. Атестація здійснюється відкрито і
публічно.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної
Вимоги до
кваліфікаційн спеціалізованої задачі або практичні проблеми системного аналізу із
застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу
ої роботи
та/або інформаційних технологій і характеризуватися комплексністю та
невизначеністю умов.
При захисті магістерської кваліфікаційної роботи перевіряються
програмні результати навчання ПРУ-1 – ПРУ-4 та ПРСАПР-1 –
ПРСАПР-4.
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті факультету
комп’ютерних наук або випускової кафедри.
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При проведенні кваліфікаційного іспиту перевіряються програмні
Вимоги до
кваліфікаційн результати навчання ПРН-1 – ПРН-10. Кваліфікаційний іспит
проводиться в усній формі і складається з теоретичних питань та задач.
ого іспиту

Умови
присвоєння
професійної
кваліфікації

Професійна кваліфікація "Аналітик систем" присвоюється окремим
рішенням екзаменаційної комісії за умови дотриманні вимог: 1.
Успішного оволодіння компетентностями блоку дисциплін вільного
вибору студента з оцінками не нижче 75 балів; 2. Проходження всіх
практик, які передбачені навчальним планом, з оцінками не нижче 75
балів: 3. Захистом кваліфікаційної роботи бакалавра (за професійною
кваліфікацією) з оцінкою не нижче 75 балів.

17

ННД.01
ННД.02
ННД.03
ННД.04
ННД.05
ННД.06
ННД.07
ННД.08
ННД.09
ННД.10
ННД.11
ННД.12
ННД.13
ННД.14
ННД.15
ДВВ.01
ДВВ.02
ДВВ.03
ДВВ.04
ДВВ.05
ДВВ.06

+

+

ФСАПР-2

ФСАПР-1

ФК-11

ФК-10

ФК-9

ФК-8

ФК-7

ФК-6

ФК-5

ФК-4

ФК-3

ФК-2

ФК-1

ЗК-16

ЗК-15

ЗК-14

ЗК-13

ЗК-12

ЗК-11

ЗК-10

ЗК-9

ЗК-8

ЗК-7

ЗК-6

ЗК-5

ЗК-4

ЗК-3

ЗК-2

ЗК-1

4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

+
+ +

+

+

+

+
+ +
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+ +
+ +
+

+

+
+

+

+
+
+ +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +

+
+
+

+

+ + + +
+ + + +
+

+

+
+
+

+

+
+
+

+ +
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
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ДВВ.07
ДВВ.08
+ + + + + + + + + + + +
Вибіркові компоненти ОП
Вибір за блоками
Вибірковий блок "Системний аналіз та прийняття рішень"
ДВС.1.01
ДВС.1.02
Вибірковий блок "Стохастичний аналіз систем"
ДВС.2.01
+
ДВС.2.02
+

+

+
+ + + + +

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

ННД.01
ННД.02
ННД.03
ННД.04
ННД.05
ННД.06
ННД.07
ННД.08

+
+
+
+
+
+ +
+ +
+
+ +

+
+ +

ПРСАПР-4

ПРСАПР-3

ПРСАПР-2

ПРСАПР-1

ПРУ-4

+ +
+ +
+

+

ПРУ-3

ПРУ-2

ПРУ-1

ПРН -10

ПРН -9

ПРН -8

ПРН -7

ПРН -6

ПРН -5

ПРН -4

ПРН -3

ПРН -2

ПРН-1

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

+

+

+
19

ННД.09
+
+
ННД.10
+
+
ННД.11
+
+
ННД.12
+
+
ННД.13 + + + + + + +
+
ННД.14 + + + +
+ +
+
ННД.15 + +
ДВВ.01
+
+
+
ДВВ.02
+
+
ДВВ.03
+
+
ДВВ.04
+
+
ДВВ.05
+
+
ДВВ.06 + +
ДВВ.07 + +
ДВВ.08 + + + +
+ +
+
Вибіркові компоненти ОП
Вибір за блоками
Вибірковий блок "Системний аналіз та прийняття рішень"
ДВС1.01 +
+
ДВС.1.02 +
+
Вибірковий блок "Стохастичний аналіз систем"
ДВС.2.01
+
+
+
ДВС.2.02 +
+
+
+
+
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