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ПОТРЕБИ У ВПРОВАДЖЕННІ ТА ПОТЕНЦІАЛ ПРОГРАМИ 

Суспільна потреба у запровадженні програми 

Розвиток інформаційних технологій за останні 50 років призвів до того, що 

комп’ютерні науки стали підґрунтям або дієвим допоміжним знаряддям для 

більшості напрямків людської діяльності. Важко знайти сучасний напрямок 

професійної чи суспільної активності, де би не були задіяні комп’ютери, 

інформаційні та комунікаційні технології. Ба навпаки, відсутність інтеграції ІТ у 

певну галузь сьогодні можна розглядати як певну архаїчність. Втім, зворотним 

боком цього поширення комп’ютерних технологій стало лавинне нагромадження 

даних різноманітної природи: персональних, медичних, фінансових, результатів 

фізичних та біологічних експериментів тощо. 



З іншого боку, зараз вже не постає проблема обмежених об’ємів для 

збереження цих даних. Поточні рішення в галузі хмарних технологій та значне 

зменшення вартості зберігання інформації дозволяють не перейматись питанням 

вибору: які дані та як довго зберігати. Тепер компанії, організації та окремі 

користувачі можуть зберігати будь-які дані протягом тривалого часу.  

Описані фактори призвели до появи нової професії, яка виникла буквально 

кілька років тому і яку загалом можна назвати як “аналітик даних” або 

“дослідник даних” (data scientist, data analyst). І хоча окремі складові цієї професії 

існували і раніше(мова про статистиків, фахівців зі штучного інтелекту, 

програмістів), їх поєднання дозволило говорити про певну синергію та появу 

нової якості. Про актуальність та затребуваність нової професії може говорити 

хоча б той факт, що за різними оцінками в США у найближчі роки буде створено 

сотні тисяч робочих місць для дослідників даних.  

Україна також не знаходиться осторонь цих процесів. І хоча ринок праці для 

нового напрямку у нашій країні тільки почав розвиватись, але він також має 

значний потенціал. Насамперед це обумовлено успішною історією діяльності 

великих ІТ-компаній, які засновані або розташовані в Україні.  

Світовий досвід та вітчизняні перспективи підготовки фахівців за 

напрямком програми 

Як було зазначено вище, професія дослідника даних є дуже молодою. І 

справді, провідні університети світу почали відкривати навчальні програми 

(насамперед, магістерські) для підготовки фахівців цього напрямку лише кілька 

років тому. Тут можна згадати Стенфордський університет (США), 

Масачусетський Технологічний Інститут (США), університет Карнегі Мелона 

(США), Гарвардський університет (США), університет Ватерлу (Канада), 

Технологічний університет Цюріха (Швейцарія), Технологічний університет 

Ейндховена (Голандія), Королівський Технологічний Університет (Швеція), 

Королівський коледж у Лондоні (Велика Британія).  

Окремо можна згадати ініціативу Європейського Інституту Інновацій та 

Технологій (ЄІТ), який об’єднує провідні університети Європейського союзу. В 

рамках ЄІТ функціонує магістерська програма з напрямку науки про дані. Цю 

програму разом реалізують Технологічний Університет Ейндховена, 

Політехнічний Університет Мадриду, Політехнічний Університет Мілану та 

інші.  

В Україні наразі не існує жодної окремої навчальної програми 

магістерського чи бакалаврського рівня підготовки фахівців з науки про дані. 

Звичайно, в українських університетах є окремі напрямки з підготовки фахівців 

з математичної статистики чи штучного інтелекту. Наразі запити на фахові 

знання з аналізу та використання даних в Україні здебільшого задовольняються 

окремими приватними (платні навчальні курси) та громадськими (літні школи, 

окремі семінари) ініціативами. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що наразі в 

Україні немає змістовної академічної програми з підготовки майбутніх фахівців 

дослідників даних. 

З іншого боку, слід зазначити значний потенціал у розбудові освітніх 

вітчизняних програм з напрямку науки про даних. По-перше, Україна є 

регіональним лідером в IT-аутсорсингу (розробці програмного забезпечення на 

замовлення), тож можна говорити про якісний рівень підготовки фахівців-



програмістів. По-друге, в Україні й досі лишається достатньо високий рівень 

викладання математики в школах та університетах. А власне ці дві компоненти - 

математична підготовка та програмування - і є базою для професії дослідника 

даних. 

Аналіз світових та державних потреб, а також врахування актуальної 

ситуації розвитку України дозволяє стверджувати про необхідність підготовки 

фахівців за освітньою програмою “Науки про дані”. 

Обґрунтування запровадження програми в Українському католицькому 

університеті 

Український католицький університет планує реалізовувати освітню 

послугу за напрямом підготовки “Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології”, спеціалізації «Науки про дані» освітнього рівня «магістр» 

орієнтуючись не лише на сучасні світові стандарти в галузі комп’ютерних наук, 

а й з урахуванням актуальної ситуації в нашій державі, використовуючи 

комплексний підхід із залученням кращих вітчизняних фахівців та у тісній 

співпраці з провідними ІТ-компаніями.  

Однією з особливостей майбутньої освітньої програми є навчання не тільки 

фахових дисциплін з комп’ютерних наук та наук про дані, але й підготовка до 

створення нових підприємств та бізнесу в галузі ІТ. Для досягнення цього 

планується тісна співпраця з викладачами Львівської бізнес-школи, яка 

структурно входить до складу УКУ. 

Співпраця з провідними ІТ компаніями Львова та України, а також тісна 

комунікація з Львівським ІТ кластером дозволять залучати студентів 

магістерської програми до виробничої практики над реальними проектами, а 

згодом - надавати їм робочі місця за спеціальністю. 

Український католицький університет здатен запропонувати власне 

інноваційне бачення підготовки магістрів комп’ютерних наук, яке відповідає 

актуальним потребам ринку та ґрунтується на сучасних світових досягненнях у 

сфері інформаційних технологій. 
 

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ № 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» 

(ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «НАУКИ ПРО ДАНІ») 

 

1 – Загальна інформація 
Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Український католицький університет, факультет 

прикладних наук 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук 

Офіційна назва освітньої 

програми 
Комп’ютерні науки 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 
1 рік 5 місяці 

Наявність акредитації Акредитацію ОП проходить у 2017 році.  
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 



Передумови Знання з математичного аналізу, лінійної алгебри, дискретної 

математики, основ теорії ймовірностей, процедурного та 
об’єктно-орієнтованого програмування, базових алгоритмів та 

структур даних, реляційних систем баз даних та їх програмних 

мов, англійської мови на рівні B1. 
Мова(и) викладання Українська, англійська 
Термін дії освітньої 

програми 
До  завершення циклу навчання студентами набору 2017 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://csds.ucu.edu.ua/ 

2 – Мета освітньої програми  
Підготовка фахівців для практичної роботи у сфері комп’ютерних 
наук та наук про дані з глибоким знанням методів машинного 

навчання, статистики, обробки даних та великих даних, 

управління проектами та інноваційних підходів до 

підприємництва. 
3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань – 12 «Інформаційні 

технології», спеціальність – 
122 «Комп’ютерні науки» 

Область комп’ютерних наук. Методи та підходи до побудови 

комп’ютерних систем. Програмування. Проектування баз даних. 

Методи управління проектами в галузі інформаційних технологій. 
Напрям науки про дані. Збір, підготовка, обробка та аналіз даних 

у різноманітних практичних областях. 
Інформаційні технології, міждисциплінарний. Галузь знань – 

інформаційні технології, дотичні – економічний аналіз, аналіз 

даних, бізнес аналітика, менеджмент інформаційних систем, 

аналітика бізнес-рішень. Знання іноземної – англійська – 
обов'язково. Інформаційні технології – 70%; дотичні – 20%; 

гуманітарні– 10%. 
Орієнтація освітньої 

програми 
Практична підготовка до роботи з типовими задачами у галузі 

наук про дані, аналітиці даних. 
Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 
Загальна підготовка у галузі комп’ютерних наук. Набуття 

сучасних, актуальних, науково верифікованих знань. 
Спеціалізація у науках про дані. Оволодіння методами та 

інструментами  машинного навчання, статистики, оброки даних та 
великих даних. 

Особливості програми Програма містить три основні компоненти: 
 комп’ютерні науки (викладання дисциплін поглибленого 

рівня з програмування, баз даних, алгоритмів та структур 

даних, управління ІТ проектами); 
 науки про дані (викладання дисциплін з математичних 

основ, машинного навчання, збору та обробки даних); 
 практично орієнтовані дисципліни із застосуванням 

методів попередніх компонент у різних предметних 

областях (фінансова аналітика, обробки природних мов, 
комп’ютерний зір тощо). 

Програма викладається українською та англійською мовами. 
4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування 
Щодо майбутнього працевлаштування, то магістри 

комп’ютерних наук можуть займати низку посад у відповідності 

з Класифікатором професій України (ДК 003:2010), Розділ 2: 
2122.2 Професіонали: економіст-статистик (прикладна 

статистика);  
2131.2 Аналітик комп'ютерного банку даних, інженер з 

програмного забезпечення комп'ютерів;  
2132.2 Програміст прикладний. 

http://csds.ucu.edu.ua/


Подальше навчання Випускники програми можуть продовжувати освіту через вступ до 

аспірантури та провадити наукові дослідження і захищати 
дисертації з метою здобуття наукового ступеня. 
5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Модель підготовки магістрів комп’ютерних наук має такі 

особливості, спрямовані на підготовку конкурентоспроможних 
фахівців: 
 наявність висококваліфікованого викладацького складу, 

зокрема залучення для викладання навчальних дисциплін 
провідних науковців та фахівців-практиків з провідних ІТ 

компаній та закордонних університетів; 
 активне залучення студентів до реальних проектів у галузі 

комп’ютерних наук та наук про дані через співпрацю з 

провідними ІТ компаніями Львова, України та світу; 
 надання місць для стажування і проходження 

переддипломної практики у провідних ІТ компаніях Львова та 
України. 

Оцінювання Система оцінювання навчальних досягнень студентів програми 

базується на аналізі знань та компетенцій і включає: 
 письмові екзамени та заліки (переважно у тестовій 

формі з метою об’єктивізації процесу оцінки або у формі 

проектної роботи); 
 усні екзамени та заліки (у формі дискусій, презентацій, 

стендових доповідей тощо); 

 супервізорську оцінку ефективності переддипломної 

практики (детальний відгук супервізора про роботу 
студента на основі звіту студента про виконання 

поставлених завдань на виробництві); 
 захист магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Магістр (FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень, HPK – 7 

рівень) здатний розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 
комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності (ЗК) 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії. Розуміти місце професії серед потреб сучасного 

світу.  

2. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Розуміти специфіку використання методів та підходів у 
різноманітних ситуаціях та з урахуванням можливих 

обмежень. 

3. Здатність розробляти та керувати проектами. Вміти 
визначати потреби клієнтів та замовників, створювати проекти 

з розробки програмних рішень та керувати ними. 

4. Здатність діяти соціально відповідально та громадянськи 
свідомо. Нести відповідальність за використання фахових 

інструментів. Розуміти та враховувати етичні чинники 

професії. 

Досягнення по вказаних ЗК вимірюються у таких формах: 
тестування, проектна робота, написання есею. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
 

 

 

 

 

1. Здатність проектувати архітектуру програмного 

забезпечення. Визначати, вдосконалювати, оновлювати та 
робити доступним формальний підхід до реалізації рішень, 

необхідних для розробки та функціонування інформаційних 

систем. Визначати вимоги та залучені компоненти: апаратне 

та програмне забезпечення, застосування, процеси, 



 

 

 

інформаційні та технологічні платформи. Враховувати 

сумісність, масштабованість, безпеку та досвід використання.  
2. Здатність проектувати програмні засоби. Аналізувати, 

визначати, оновлювати та робити доступною модель для 

реалізації застосування відповідно до вимог інформаційної 
системи та потреб користувача чи замовника. Обирати 

відповідні технічні опції для проектування, оптимізувати 

баланс між вартістю та якістю. Проектувати структури даних 

та створювати моделі системної структури відповідно до 
аналітичних результатів. Враховувати всі аспекти сумісності, 

використання та безпеки. 

3. Здатність відслідковувати технологічні тенденції. 
Досліджувати новітні технологічні розробки в галузі 

інформаційних технологій задля розуміння технологічного 

розвитку. Винаходити інноваційні рішення для інтеграції 
нових технологій в наявні продукти, застосування чи сервіси 

або створювати нові рішення. 

4. Інноваційність. Пропонувати креативні рішення для 

забезпечення нових концепцій, ідей, продуктів та сервісів. 
Реалізовувати новітній та відкритий спосіб мислення для 

передбачення використання технологічних новинок задля 

задоволення потреб бізнесу, суспільства та науки. 

5. Здатність розробляти програмне забезпечення. 

Інтерпретувати проект програмного забезпечення або 

застосування для створення відповідного програмного 
продукту із врахуванням потреб замовника. Адаптувати 

існуючі рішення. Програмувати, налагоджувати, тестувати, 

документувати та комунікувати всі етапи розробки 

програмного продукту. Обирати відповідні технічні підходи 
для розробки, такі як повторне використання, покращення чи 

конфігурування існуючих компонент. Оптимізувати 

ефективність, вартість та якість. Оцінювати результативність 
на основі відгуків користувачів. 

Досягнення по вказаних ЗК вимірюються у таких формах: 

тестування, проектна робота, написання есею. 
7 – Програмні результати навчання  

 Знання про програмне забезпечення, методи та підходи 

аналізу даних. 
 Здатність застосовувати алгоритми машинного навчання та 

методи статистичного виведення для розв’язання прикладних 

задач з аналізу даних із врахуванням специфіки різних 

предметних областей. 
 Здатність аналізувати джерела та природу даних, відбирати 

найбільш значущі дані, готувати та попередньо обробляти дані 

для наступного використання методів аналізу даних або 

машинного навчання. 
 Здатність представляти результати роботи методів аналізу 

даних та машинного навчання у зручний для кінцевого 

користувача спосіб. 
 Здатність пояснити кінцевому користувачу отримані 

результати у зручний спосіб, здатність виокремлювати 

найбільш важливі результати та вміння робити висновки на 

основі цих результатів відповідно до проблемної області. 
 Знання про застосування відповідних мов програмування для 

створення програмного забезпечення відповідно до 

специфікацій і потреб користувача. 
 Знання сучасних систем управління базами даних, 

застосування їх відповідно до потреб розробки програмного 

продукту. 



 Здатність пояснити дизайн та розробку програмного 

забезпечення замовнику. 
 Здатність створювати інтерфейси користувача, компоненти 

програмного забезпечення, використовувати відповідні моделі 

даних. 
 Здатність співпрацювати з командою розробників та 

архітекторами програмного забезпечення. 
 Здатність використовувати знання про різні технологічні 

області та рішення для створення архітектури програмного 
забезпечення, яке буде відповідати потребам замовника. 

 Здатність розуміти бізнес-цілі, які впливають на архітектурні 

компоненти програмного забезпечення. 
 Здатність розуміти замовників, користувачів та представників 

зацікавлених сторін програмного забезпечення. 
 Здатність збирати, формалізувати та оцінювати функціональні 

та нефункціональні вимоги програмного забезпечення. 
 Здатність розробляти, організовувати та відслідковувати 

загальний план розробки програмного рішення. 
 Здатність відслідковувати джерела інформації та постійно 

обирати найбільш релевантні; ідентифікувати розробників та 

провайдерів найбільш адекватних рішень; обирати та 

оцінювати рішення; ідентифікувати переваги застосування 
новітніх технологій. 

 Знання про різні форми ліцензування програмного 

забезпечення, юридичні форми власності та способи захисту 
інтелектуальної власності у відповідності до українського та 

міжнародного права. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні характеристики 

кадрового 

 забезпечення 

Викладання навчальних дисциплін забезпечують викладачі із 
практичним досвідом (досвідом стажування, досвідом 

попередньої роботи у компаніях),  викладачі - практики. 
Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Специфічних характеристик немає 

Специфічні характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Використання у навчальному процесі електронних освітніх 

ресурсів, змішаного навчання або дистанційного навчання, 

система Moodle 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
Укладені угоди про академічну мобільність в межах УКУ 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних 

громадян пов’язані із загальними засадами освітнього процесу, 
визначеними правилами МОН. 

МОДУЛЬНО-КРЕДИТНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
Навчальні дисципліни, практики (змістові модулі) Кредити ЄКТС 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Методи програмування 5 

Розподілені системи та управління великими даними 4 

Паралельне програмування  5 

Алгоритмічні методи  4 

Вступ до спеціальності  2 



Лінійна алгебра та чисельна оптимізація 4 

Машинне навчання 5 

Візуалізація даних 2 

Принципи побудови ефективних команд 2 

Методи комунікації 2 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

Прикладна статистика 4 

Ймовірнісний аналіз     4 

Design Thinking        3 

Entrepreneurship 3 

Product Management 3 

Product Development 3 

Deep Learning / Neural Networks 3 

Enterprise Machine Learning 3 

Computer Vision  5 

NLP 5 

Reinforcement Learning 5 

Network Analysis 5 

Signal Processing 5 

Лідерство та християнські цінності 2 

Етика повсякденного життя 2 

Mining Massive Datasets 3 

Джерела даних та попередня обробка даних 3 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Переддипломна практика 20 

4. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 

Магістерська робота 7 

 

 

Загальні компетенції 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

A 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

Розуміти місце професії серед потреб сучасного світу.  

КОМПЕТЕНЦІЯ 

B 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. Розуміти 

специфіку використання методів та підходів у різноманітних ситуаціях 

та з урахуванням можливих обмежень. 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

C 

Здатність розробляти та керувати проектами. Вміти визначати потреби 

клієнтів та замовників, створювати проекти з розробки програмних 

рішень та керувати ними 



КОМПЕТЕНЦІЯ 

D 

Здатність діяти соціально відповідально та громадянськи свідомо. 

Нести відповідальність за використання фахових інструментів. 

Розуміти та враховувати етичні чинники професії. 

Фахові компетенції 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

E 

Здатність проектувати архітектуру програмного забезпечення. 

Визначати, вдосконалювати, оновлювати та робити доступним 
формальний підхід до реалізації рішень, необхідних для розробки та 

функціонування інформаційних систем. Визначати вимоги та залучені 

компоненти: апаратне та програмне забезпечення, застосування, процеси, 

інформаційні та технологічні платформи. Враховувати сумісність, 
масштабованість, безпеку та досвід використання. 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

F 

Здатність проектувати програмні засоби. Аналізувати, визначати, 

оновлювати та робити доступною модель для реалізації застосування 
відповідно до вимог інформаційної системи та потреб користувача чи 

замовника. Обирати відповідні технічні опції для проектування, 

оптимізувати баланс між вартістю та якістю. Проектувати структури 

даних та створювати моделі системної структури відповідно до 
аналітичних результатів. Враховувати всі аспекти сумісності, 

використання та безпеки. 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

G 

Здатність відслідковувати технологічні тенденції. Досліджувати новітні 
технологічні розробки в галузі інформаційних технологій задля 

розуміння технологічного розвитку. Винаходити інноваційні рішення для 

інтеграції нових технологій в наявні продукти, застосування чи сервіси 

або створювати нові рішення. 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

H 

Інноваційність. Пропонувати креативні рішення для забезпечення нових 

концепцій, ідей, продуктів та сервісів. Реалізовувати новітній та 

відкритий спосіб мислення для передбачення використання 
технологічних новинок задля задоволення потреб бізнесу, суспільства та 

науки. 

КОМПЕТЕНЦІЯ 

I 

Здатність розробляти програмне забезпечення. Інтерпретувати проект 

програмного забезпечення або застосування для створення відповідного 
програмного продукту із врахуванням потреб замовника. Адаптувати 

існуючі рішення. Програмувати, налагоджувати, тестувати, 

документувати та комунікувати всі етапи розробки програмного 
продукту. Обирати відповідні технічні підходи для розробки, такі як 

повторне використання, покращення чи конфігурування існуючих 

компонент. Оптимізувати ефективність, вартість та якість. Оцінювати 

результативність на основі відгуків користувачів. 

 
 

  

Компонент програми 

Компетенції  
Загальні 

компетенції 

Фахові 

компетенції 
 

 
A B C D E F G H I  

1 Методи програмування X X    X   X  

2 Розподілені системи та управління великими 
даними 

X X    X   X  

3 Паралельне програмування X X    X     

4 Алгоритмічні методи X X    X   X  

5 Вступ до спеціальності X X    X   X  

6 Лінійна алгебра та чисельна оптимізація X X    X   X  

7 Машинне навчання X X    X   X  

8 Візуалізація даних X X    X   X  

9 Принципи побудови ефективних команд   Х Х       

10 Методи комунікації   Х Х       

13 Прикладна статистика X X    X   X  



14 Ймовірнісний аналіз X X    X   X  

15 Design Thinking       X X   

16 Entrepreneurship   X  X  X X   

17 Product Management   X  X      

19 Product Development   X  X      

20 Deep Learning / Neural Networks X X    X   X  

21 Enterprise Machine Learning X X    X   X  

22 Комп’ютерний зір  X X    X   X  

23 Обробка природних мов X X    X   X  

24 Вступ до навчання із підкріпленням X X    X   X  

25 Network Analysis Х Х    Х   Х  

26 Signal Processing X X    X   X  

27 Лідерство та християнські цінності    X       

28 Етика повсякденного життя    X       

29 Mining Massive Datasets X X    X   X  

30 Джерела даних та попередня обробка даних X X    X   X  

32 Переддипломна практика X X X  X X X X X  

33 Магістерська робота X X X X X X X X X  
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