
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

КРУГЛИК ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 

УДК [378.091.2:004-057.21]:005.336.5 

ДИСЕРТАЦІЯ 

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

В.С. Круглик 

Науковий консультант: Осадчий Вячеслав Володимирович, 

доктор педагогічних наук, професор

Запоріжжя – 2018



 2

АНОТАЦІЯ 

Круглик В.С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності у вищих навчальних закладах. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Мелітополь, 2018. – Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2018. 

Зміст анотації 

У дисертації вперше на основі цілісного наукового аналізу процесу 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в Україні та за 

кордоном обґрунтовано та експериментально апробовано в дидактичному 

процесі вищої школи систему підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. 

Обґрунтовано й визначено концептуальні засади підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності; структуру професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів; концепцію системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності; 

критерії та показники ефективності системи професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. 

Створено та апробовано систему підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності. 

Уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів (“програмування”, “програміст”, “інженер”, 

“інженер-програміст”, “професійна компетентність майбутнього інженера-

програміста”). 

Удосконалено зміст освітнього процесу (нормативних і варіативних 

дисциплін професійної й загальної підготовки); комплекс форм і методів 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, зміст та структуру їх 

виробничої й переддипломної практики. 
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Набули подальшого розвитку методичні підходи до викладання дисциплін 

професійного циклу підготовки програмістів; інформаційно-комунікаційні 

засоби професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено 

та впроваджено авторську систему професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів за спеціальностями “Інформатика”, “Комп’ютерні 

науки”, “Інженерія програмного забезпечення”, що включає: освітньо-

професійну програму й навчальний план професійної підготовки бакалаврів 

комп’ютерних наук; навчально-методичний посібник “Комп’ютерні засоби 

комунікації” й навчальні посібники “Основи алгоритмізації та програмування 

мовою Python”, “Основи розробки веб-додатків”; робочі й навчальні програми 

та навчально-методичні комплекси з дисциплін “Програмування та підтримка 

веб-застосувань”, “Мови інформаційного обміну”, “Об’єктно-орієнтоване 

програмування”, “Теорія програмування”, “Об’єктно-орієнтований аналіз та 

проектування”, “Паралельні та розподілені обчислення”, “Паралельне 

програмування”, “Сучасні парадигми програмування”, “Кросплатформне 

програмування”, “Візуальне програмування”, “Алгоритми і структури даних”, 

“Розробка мобільних додатків”, “Спеціальні мови програмування”, “Теорія 

ігор”; методичні рекомендації з курсів “Тестування програмного забезпечення”, 

“Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення. Модуль 1. 

Сертифікація програмного забезпечення”, “Стандартизація та сертифікація 

програмного забезпечення. Модуль 2. Тестування та верифікація програмного 

забезпечення”; методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних 

робіт з курсів “Обробка зображень та мультимедіа”, “Управління  

IT-проектами”, “Візуальне програмування”, “Веб-програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Системне програмування”, “Вступ до 

спеціальності програміста (Введення до програмування)”, “Адміністрування 

комп’ютерних мереж”, “Інтелектуальні інформаційні системи”, “Інформаційні 

мережі”; теми з дисциплін “Теорія інформації і кодування”, “Системи 

керування базами даних”, “Операційні системи та системне програмування”, 

“Основи логічного програмування”; програмно-методичний комплекс з 
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дисципліни “Основи алгоритмізації і програмування на мові Python”; 

електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін “Мови інформаційного 

обміну”, “Паралельні та розподілені обчислення”, “Сучасні парадигми 

програмування”, “Паралельне програмування”, “Кросплатформне 

програмування”, “Розробка мобільних додатків”, “Теорія ігор”; засоби 

діагностики та контролю за успішністю професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; комп’ютерну програму “Онлайн репозиторій 

електронних освітніх ресурсів”. 

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами закладів 

вищої освіти при створенні авторських програм, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій з дисциплін циклу професійної науково-предметної 

підготовки, у системі підвищення кваліфікації, студентами закладів вищої 

освіти в процесі підготовки науково-дослідних завдань, кваліфікаційних робіт, 

освітньо-наукових і творчих проектів. 

Системний аналіз програм професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів провідних зарубіжних закладів вищої освіти дозволив 

стверджувати, що вона має властивості, які забезпечують її високу якість: 

оперативне реагування на зміни в науці та промисловості, на вимоги ринку 

праці; наявність гуманітарної складової, зорієнтованої на підготовку до 

кар’єрного зростання, професійного спілкування майбутнього фахівця; 

наявність науково-дослідної складової; диференціація та індивідуалізація 

навчання відповідно до потреб студентів та їх первинного досвіду 

програмування; можливість навчання за різними спеціалізаціями; залучення до 

навчального процесу потенційних роботодавців; практична спрямованість.  

Узагальнення досвіду професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів в Україні, праць вітчизняних учених, присвячених вивченню 

вітчизняної вищої ІТ-освіти, результати опитувань роботодавців, студентів і 

випускників ІТ-спеціальностей свідчать, що професійна підготовка майбутніх 

інженерів-програмістів перебуває на етапі становлення й характеризується 

певними труднощами: недостатня гнучкість та оперативність оновлення 

навчальних програм; переважно теоретична спрямованість; переважання 
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традиційних класичних для вищої школи форм і методів підготовки; недостатнє 

залучення до викладання фахівців-практиків ІТ-сфери тощо. 

Досліджено професійну компетентність майбутнього інженера-програміста 

як явище, що інтегрує професійні знання, уміння, навички, здатності та способи 

діяльності, а також особистісні якості, і визначено її як сукупність фахових 

(цифрова, математична, інженерна, з програмування) і загальних 

(комунікативна, управлінська й особистісно-професійна) компетентностей, що 

є важливими (ключовими) для професійної діяльності майбутнього інженера-

програміста.  

Обґрунтовано й розроблено авторську концепцію системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, метою якої є 

теоретико-методологічне обґрунтування впровадження в закладах вищої освіти 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності. Провідна ідея авторської концепції полягає у створенні системи 

організованого й цілеспрямованого педагогічного впливу на професійну 

підготовку майбутніх інженерів-програмістів у процесі їх навчання в 

інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти, що враховує 

сучасні вимоги до кваліфікації інженерів-програмістів і передбачає: 1) поетапне 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 

враховуючи результати систематичного моніторингу ринку праці та тенденцій 

в ІТ-індустрії; 2) оперативне, своєчасне й систематичне оновлення освітнього 

змісту; 3) наскрізне впровадження розробленої схеми послідовного вивчення 

студентами парадигм програмування, що ґрунтується на принципі нарощуваних 

труднощів; 4) гармонійне поєднання очних та дистанційних, індивідуальних і 

групових, традиційних та інноваційних форм, загальнодидактичних і 

специфічних методів та засобів професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; 5) організацію наскрізної взаємодії з роботодавцями для 

практичної підготовки майбутніх фахівців та їх працевлаштування; 

6) упровадження системи внутрішнього забезпечення якості теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців.  
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Охарактеризовано систему підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності (СПМІП) – особливу педагогічну систему, засновану 

на моніторингу вимог ринку праці до кваліфікації інженера-програміста, 

інтеграції цілей, змісту, методологічних підходів, дидактичних принципів, 

форм, методів і засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів в умовах закладу 

вищої освіти. Метою СПМІП є створення організаційно-педагогічних умов для 

формування в майбутніх інженерів-програмістів високого рівня професійної 

компетентності в процесі навчання в закладі вищої освіти. СПМІП складається 

із соціальної, цільової, змістової, процесуально-діяльнісної, критеріальної, 

результативної, прогностичної підсистем. 

Визначено та обґрунтовано критерії (мотиваційний, сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, виконання 

організаційно-педагогічних умов) і показники ефективності професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів: рівень мотивації до навчання в 

закладі вищої освіти; рівень сформованості професійної компетентності в 

єдності загальних і фахових компетентностей; рівень повноти виконання 

організаційно-педагогічних умов. 

Показано, що ефективність формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів у вищій школі забезпечується поєднанням 

різноспрямованих методів, а саме: 1) для формування компетентності з 

програмування – методи моделювання, проектний та дослідницький методи, 

метод виконання вправ із пропусками, метод учнівства, метод візуального 

моделювання програм, метод побудови ментальних моделей, метод парного 

програмування, метод програмованого навчання, евристичний метод, 

ітераційний метод; 2) цифрової компетентності – метод портфоліо, 

розв’язування компетентнісних завдань (навчального, дослідницького та 

професійного характеру), оцінювання компетентностей; 3) математичної 

компетентності – метод вирішення професійно-орієнтованих задач, методи 

індукції, дедукції та абдукції як методи навчання математиці, евристичний 

метод; 4) інженерної компетентності – метод проектів, метод моделювання, 
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метод проблемного навчання; 5) комунікативної компетентності – активні 

методи (групове навчання, ділові ігри), комунікативний, інтенсивний, діловий 

методи, метод візуалізації, метод вирішення проблем, метод створення 

навчальних ситуацій і додаткових перешкод, а також такі засоби, як діалогічні 

вправи та вправи соціально-психологічного тренінгу, прийоми арт-педагогіки 

тощо; 6) управлінської компетентності – метод проектів, рольові та ділові ігри, 

кейс-метод, навчання у співробітництві, метод вирішення практичних завдань 

менеджменту; 7) особистісно-професійної компетентності – лекція з 

помилками, лекція-прес-конференція, лекція вдвох, рольові ігри, проблемні 

лекції, технологія колективної взаємодії, мозковий штурм, тренінг, кейс-метод, 

“ромашка Блума”, метод фокальних об’єктів, вирішення дослідницьких 

завдань, розв’язання дивергентних задач тощо. 

Узагальнено засоби професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності, серед яких виділено паперові й 

електронні видання, ресурси Інтернету, мультимедійні матеріали, засоби 

додаткової та віртуальної реальності, програмне забезпечення персональних 

комп’ютерів, зокрема інтегровані програмні середовища; засоби організації 

електронного навчання (системи дистанційного навчання, системи управління 

навчанням, системи управління навчальним контентом, віртуальні навчальні 

середовища); репозиторії програмного коду тощо.  

Обґрунтовано пропедевтичний смисл таких взаємопов’язаних 

нормативних дисциплін, як “Вступ до спеціальності програміста” та “Основи 

алгоритмізації та програмування”, що спрямовані на формування всіх 

складових професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів.  

Запропоновано схему послідовності опанування майбутніми інженерами-

програмістами в процесі професійної підготовки кількох мов програмування, 

різних методологій, технологій, парадигм і підходів до програмування, що 

ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів. 

Підкреслено важливе значення позааудиторної діяльності студентів у 

процесі їх професійної підготовки у формах: науково-дослідної роботи, участі в 

олімпіадах і конкурсах, проходження виробничої та переддипломної практики, 
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виконання дипломної роботи. Запропоновано методику виконання групового 

дипломного проекту, максимально наближеного до реальної професійної 

діяльності. 

Запропоновано систему внутрішнього забезпечення якості теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців, яка передбачає: систематичний 

моніторинг і оновлення змісту освітніх програм; оцінювання здобувачів вищої 

освіти; забезпечення якості викладацького складу; забезпечення освітнього 

процесу необхідними ресурсами; наскрізну взаємодію з роботодавцями. 

Експериментальну перевірку системи підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності здійснено шляхом педагогічного 

експерименту, який складався з констатувального, формувального і 

контрольного етапів. Констатувальний етап передбачав здійснення первинної 

діагностики ефективності професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів за всіма критеріями (мотиваційним, сформованості професійної 

компетентності та виконання визначених організаційно-педагогічних умов). 

Мета формувального етапу експерименту полягала в запровадженні в закладі 

вищої освіти системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. На контрольному етапі педагогічного експерименту 

здійснено вторинну діагностику та порівняльний аналіз показників 

ефективності системи професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів у закладі вищої освіти. Однорідність вибірок перевірено за 

критерієм Фішера та критерієм Пірсона.  

На формувальному етапі експерименту вжито таких заходів: оновлення 

переліку компетентностей в освітніх програмах з напряму “Комп’ютерні науки” 

й “Програмна інженерія” та робочих програмах з дисциплін професійного 

циклу підготовки майбутніх інженерів-програмістів; упровадження оновленого 

змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів на основі: 

контекстуалізації дисциплін загальної підготовки; виокремленого ядра 

дисциплін; реалізації пропедевтичного смислу дисциплін “Вступ до 

спеціальності програміста” та “Основи алгоритмізації та програмування”; 

упровадження розробленої схеми послідовного вивчення студентами парадигм 
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програмування, збагачення змісту виробничої та переддипломної практики; 

поєднання традиційних та інноваційних форм, методів і засобів професійної 

підготовки студентів, спрямованих на формування загальних та фахових 

компетентностей майбутніх інженерів-програмістів; організація позааудиторної 

діяльності студентів у формах: науково-дослідної роботи, участі в олімпіадах і 

конкурсах, проходження виробничої та переддипломної практики, виконання 

дипломної роботи на основі запропонованої авторської методики; організація 

взаємодії з роботодавцями для практичної підготовки майбутніх фахівців та їх 

працевлаштування: проведення творчих і тематичних зустрічей, майстер-класів 

зі спеціалістами українських ІТ-компаній та фірм, проведення спільних 

науково-практичних конференцій і семінарів тощо; упровадження системи 

внутрішнього забезпечення якості теоретичної та практичної підготовки 

майбутніх фахівців завдяки: систематичному моніторингу змісту освітніх 

програм із залученням стейкхолдерів; отриманню актуальної інформації про 

якість освітньої діяльності в межах кожної дисципліни й освітньої програми в 

цілому для визначення проблемних місць і заходів з їх усунення, надання 

студентам інформації про їхні навчальні результати у формі числових 

показників; забезпеченню якості викладацького складу; проходженню практик 

на підприємствах з метою формування у студентів досвіду діяльності в умовах 

реального виробничого процесу ІТ-галузі; забезпеченню освітнього процесу 

необхідними ресурсами (створення лабораторій на базі підприємств ІТ-галузі; 

упровадження елементів дуальної освіти; використання підходу BYOD (з англ. 

Bring Your Own Device – “Візьми власний пристрій на роботу”) тощо). 

Динаміка коефіцієнтів показника мотиваційного критерію ефективності 

педагогічної системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності в умовах закладу вищої освіти засвідчила суттєве 

підвищення рівня мотивації до навчання студентів експериментальної групи 

(зниження низького рівня на 0,24 та збільшення середнього й високого рівнів на 

0,20 і 0,05 відповідно) порівняно зі студентами контрольної групи. Визначення 

рівня сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів як показника ефективності впровадженої педагогічної системи 



 10

засвідчило суттєве зниження низького рівня студентів експериментальної групи 

після впровадження педагогічних заходів (з 0,5 до 0,2) та збільшення середнього 

й високого рівнів з 0,4 до 0,6 і 0,1 до 0,2 відповідно. Результати порівняння 

даних експертної оцінки виконання організаційно-педагогічних умов 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності в 

закладі вищої освіти свідчать про суттєве збільшення середнього 

арифметичного показника (на початку експерименту – 1,38, на кінець 

експерименту – 2,44), що засвідчує його значну позитивну динаміку. 

Отримана статистично значуща різниця коефіцієнтів усіх показників 

розробленої системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

в експериментальній групі (на початку експерименту 09,02 =емпχ , що менше, ніж 

99,52

05,0 =χ ; на кінець експерименту 82,102 =емпχ , що більше, ніж 2

05,0χ ) засвідчила 

її ефективність та доцільність. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 

напрямами, як: розробка стандартів вищої освіти, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід, адаптація нової ступеневої структури вищої освіти, 

моніторинг й управління якістю професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; модернізація змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів з урахуванням вимог сучасного ринку праці та рівня розвитку 

інформаційних технологій; забезпечення наявності якісних інформаційно-

комунікаційних технологій для організації професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, 

інженер-програміст, зміст професійної підготовки, система підготовки до 

професійної діяльності, викладання програмування, заклади вищої освіти. 
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ANNOTATION 

Kruhlyk V. S. The system of training of future software engineers for the 

professional activity at higher educational institutions. – The qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the acquisition of the scientific degree of the doctor of 

pedagogical sciences on the specialty 13.00.04 – the theory and methods of the 

professional education. – Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical 

University, Melitopol, 2018. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

The content of the annotation 

In the dissertation, for the first time on the basis of the integral scientific 

analysis of the process of the professional training of future engineer-programmers in 

Ukraine and abroad, the system of the training of future engineer-programmers for 

the professional activity has been substantiated and experimentally tested in the 

didactic process of higher education. 

The conceptual principles of the training of future engineer-programmers for the 

professional activity; the structure of professional competence of future engineer-

programmers; the concept of the system of training of future engineer-programmers 

for the professional activity; the criteria and indicators of the efficiency of the system 

of the professional training of future engineer-programmers are substantiated and 

defined. 

The system of training of future engineer-programmers for the professional 

activity was created and tested.  

The conceptual categorical apparatus of the theory of the professional training of 

future engineer-programmers (“programming”, “programmer”, “engineer”, 

“engineer-programmer”, “professional competence of the future engineer-

programmer”) is clarified. 

The content of the educational process (normative and variational disciplines of 

the professional and general training); the complex of forms and methods of the 

professional training of future engineer-programmers, the content and structure of 

their productive and pre-diploma practice are improved. 
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The methodological approaches to the teaching of the disciplines of the 

professional cycle of training of programmers, informational and communicational 

tools for the training of future engineers-programmers have acquired further 

development.  

The practical value of the obtained results lies in the development and 

implementation of the author’s system of the professional training of future engineer-

programmers according to the specialties of “Informatics”, “Computer Science”, 

“Software Engineering”, which includes: the educational professional program and 

the curriculum of the professional training of the bachelors of computer sciences; the 

training methodical manual “The computer means of communication” and study 

guides “The fundamentals of algorithmization and programming in Python”, “The 

fundamentals of web application development”; the working and training programs 

and studying and methodical complexes on the disciplines “The programming and 

support of web applications”, “The languages of information exchange”, “The object-

oriented programming”, “The theory of programming”, “The object-oriented analysis 

and design”, “The parallel and distributed computing”, “The parallel programming”, 

“The modern paradigms of programming”, “The cross-platform programming”, “The 

visual programming”, “The algorithms and data structures”, “The development of 

mobile applications”, “The special programming languages”, “The theory of games”; 

methodical recommendations for the courses “The software testing”, “The 

standardization and software certification. Module 1. The software certification”, 

“The standardization and software certification. Module 2. The software testing and 

verification”; methodical recommendations for the implementation of laboratory and 

practical works on the courses “The image and multimedia processing”, “The IT-

projects management”, “The visual programming”, “The web programming”, “The 

object-oriented programming”, “The system programming”, “The introduction to the 

specialty of the programmer (Introduction to programming)”, “The administration of 

computer networks”, “The intellectual informational systems”, “The information 

networks”; themes in the disciplines “Theory of information and coding”, “The 

database management systems”, “The operating systems and system programming”, 

“The fundamentals of logical programming”; program-methodical complex on the 
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discipline “The fundamentals of algorithmization and programming in Python 

language”; electronic educational and methodological complexes on disciplines “The 

languages of information exchange”, “The parallel and distributed calculations”, 

“The modern programming paradigms”, “The parallel programming”, “The cross-

platform programming”, “The development of mobile applications”, “The theory of 

games”; means of diagnostics and control of the progress of the professional training 

of future engineer-programmers; computer program “The online repository of 

electronic educational resources”. 

The materials of the research can be used by tutors of institutions of higher 

education while creation of author programs, educational manuals, methodological 

recommendations on disciplines of the cycle of professional scientific and subject 

training, in the system of advanced training, by students of institutions of higher 

education in the process of accomplishment of scientific research tasks, qualification 

works, educational scientific and creative projects. 

The system analysis of programs for the professional training of future engineer-

programmers of the leading foreign higher education institutions has allowed us to 

affirm that it has the qualities which ensure its high quality: operative response to the 

changes in science and industry, to the demands of the labor market; the presence of a 

humanitarian component oriented towards the preparation of career development, the 

professional communication of future specialist; the availability of scientific research 

component; the differentiation and individualization of training in accordance with 

the needs of students and their initial programming experience; the possibility of 

studies in different specialties; the involvement of potential employers to the 

educational process; the practical orientation. 

The generalization of experience of the professional training of future engineer-

programmers in Ukraine, the works of native scientists devoted to the study of 

national higher IT education, the results of inquiries of employers, students and 

graduates of IT specialties affirm that the professional training of future engineer-

programmers is at the stage of formation and is characterized by certain difficulties: 

insufficient flexibility and prompt updating of training programs; dominant 

theoretical orientation; prevalence of traditional classical for higher education forms 
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and methods of the training; deficient involvement of specialists practitioners of IT-

sphere to tuition, etc.  

The professional competence of the future engineer-programmer is investigated 

as a phenomenon that integrates professional knowledge, abilities, skills, capacities, 

and methods of activity, as well as personal qualities, and it is determined as a 

complex of professional (digital, mathematical, engineering, programming) and 

general (communicative, managerial and personally-professional) competencies that 

are important (key) for the professional activity of the future engineer-programmer.  

The author’s conception of the system of training of future engineer-

programmers for the professional activity, the purpose of which is the theoretical and 

methodological substantiation of the introduction of the system of training of future 

engineer-programmers to the professional activity in higher education institutions, is 

substantiated and developed. The leading idea of the author’s concept lies in the 

creation of the system of organized and purposeful pedagogical influence on the 

professional training of future engineer-programmers in the process of their training 

in the information and educational environment of the institution of higher education, 

which takes into account the modern requirements to the qualification of engineer-

programmers and provides: 1) the gradual formation of the professional competence 

of future engineer-programmers, taking into account the results of systematic 

monitoring of the labor market and tendencies in the IT industry; 2) the efficient, 

timely and systematic updating of educational content; 3) the thorough 

implementation of the developed scheme of the consecutive study by students of 

programming paradigms, which is based on the principle of increasing of difficulties; 

4) the harmonious combination of face to face and distance, individual and group, 

traditional and innovative forms, general-pedagogical and peculiar methods and 

means of the professional training of future engineer-programmers; 5) the 

organization of thorough interaction with employers for practical training of future 

specialists and their employment; 6) the implementation of the system of internal 

quality assurance of theoretical and practical training of future specialists. 

The system of training of future engineer-programmers for the professional 

activity (STFEP) is characterized as the special pedagogical system based on the 
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monitoring of the requirements of the labor market to the qualification of the 

engineer-programmer, integration of goals, content, methodological approaches, 

didactic principles, forms, methods and means of training and information 

communicational technologies in the professional training of future engineer- 

programmers under the condition of a higher education institution. The purpose of 

STFEP is the creation of organizational and pedagogical conditions for the formation 

of high-level professional competence in future engineer-programmers in the process 

of studies at a higher education institution. STFEP consists of social, purpose-

oriented, content, procedural-activity, criterial, effective, prognostic subsystems.  

The criteria (motivational, of the formation of professional competence of future 

engineer-programmers, of the fulfillment of organizational-pedagogical conditions), 

and indicators of the effectiveness of the professional training of future engineer-

programmers: the level of motivation for the study at a higher education institution; 

the level of formation of professional competence in the unity of general and 

professional competencies; the level of completeness of accomplishment of 

organizational and pedagogical conditions are determined and substantiated.  

It is shown that the effectiveness of the formation of the professional 

competence of future engineer-programmers in the high school is guaranteed by the 

combination of variously aimed methods, namely: 1) for the formation of 

competency in programming – methods of modeling, design and research methods, 

the method of accomplishment of exercises with gaps, the method of apprenticeship, 

the method of visual modeling of programs, the method of construction of the mental 

models, the method of pair programming, the method of program study, the heuristic 

method, the iteration method; 2) of digital competency – the method of portfolio, 

accomplishment of competency tasks (of educational, research and professional 

character), assessment of competencies; 3) of the mathematical competence – the 

method of accomplishment of professionally-oriented tasks, methods of induction, 

deduction and abduction as the methods of teaching of mathematics, the heuristic 

method; 4) of the engineering competence – the method of projects, the method of 

modeling, the method of problem teaching; 5) of the communicative competence – 

active methods (group learning, business games), communicative, intensive, business 
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methods, the method of visualization, the method of problem solving, the method of 

the creation of the educational situations and additional obstacles, and also such 

means as dialogic exercises and exercises of social and psychological training, 

methods of art-pedagogy, etc.; 6) of the managerial competence – the method of 

projects, role and business games, case-method, training in cooperation, method of 

accomplishment of practical tasks of management; 7) of the personal professional – 

lecture with mistakes, lecture press conference, lecture for two, role games, problem 

lectures, technology of collective interaction, brainstorming, training, case-method, 

“Bloom’s chamomile”, method of focal objects, accomplishment of research tasks, 

performing of divergent tasks, etc. 

The means of the professional training of future engineer-programmers for the 

professional activity were summarized, among which paper and electronic 

publications, Internet resources, multimedia materials, means of additional and 

virtual reality, software of personal computers, in particular integrated software 

environments; means for organization of electronic studies (the system of the distance 

studies, the system of training management, the system of content management, 

virtual learning environments); program code repositories and so on were singled out.  

The propaedeutic sense of such interrelated normative disciplines as “The 

introduction to the specialty of the programmer” and “The fundamentals of 

algorithmization and programming” were substantiated, which are aimed at the 

formation of all the components of the professional competence of future engineer-

programmers. 

The scheme of the sequence of mastering by future engineer-programmers in the 

process of the professional training in several programming languages, different 

methodologies, technologies, paradigms and approaches to programming, which is 

based on the principle of increasing difficulties, is proposed.  

The important meaning of extramural activity of students is emphasized in the 

process of their professional training in the forms: scientific research work, 

participation in competitions and contests, passing of industrial and pre-diploma 

practice, the execution of the thesis. The methodology of implementation of the 
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group diploma project, which is maximally close to real professional activity, is 

offered. 

The system of internal quality assurance of the theoretical and practical training 

of future specialists is offered, which provides: systematic monitoring and updating 

of the content of educational programs; assessment of applicants of higher education; 

quality assurance of the teaching staff; providing of the educational process with the 

necessary resources; thorough interaction with employers. 

The experimental verification of the training system of future engineer-

programmers for professional activity was carried out through the way of the 

pedagogical experiment, which consisted of stating, formation and control stages. 

The stating stage expected the implementation of the primary diagnostics of the 

effectiveness of the professional training of future engineer-programmers according 

to all criteria (motivational, of the formation of professional competence and the 

accomplishment of defined organizational and pedagogical conditions). The purpose 

of the formation stage of the experiment was in the introduction of the system of 

training of future engineer-programmers for professional activity at a higher 

education institution. At the control stage of the pedagogical experiment, the 

secondary diagnostics and the comparative analysis of the indexes of the 

effectiveness of the system of the professional training of future engineer-

programmers were carried out in the institution of higher education. The 

homogeneity of the samples was checked according to Fisher’s criterion and 

Pearson’s criterion. 

At the formation stage of the experiment, the following actions were carried out: 

the updating of the list of competencies in educational programs in the field of “The 

computer science” and “The software engineering” and working programs on the 

disciplines in the professional cycle of the training of future engineer-programmers; 

the introduction of the updated content of the professional training of future engineer-

programmers on the base of: contextualization of disciplines of general training; the 

distincted core of disciplines; the realization of the propaedeutic sense of the 

disciplines “The introduction to the specialty of the programmer” and “The 

fundamentals of algorithmization and programming”; the implementation of the 
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developed scheme of the consecutive study by students of programming paradigms, 

enrichment of the content of industrial and pre-diploma practice; the combination of 

traditional and innovative forms, methods and means of the professional training of 

students, which are aimed at formation of the general and professional competencies 

of future engineer-programmers; the organization of extramural activity of students in 

the forms: scientific research work, participation in competitions and contests, 

passing of industrial and pre-diploma practice, performance of thesis on the basis of 

the offered author’s technique; organization of interaction with employers for 

practical training of future specialists and their employment: conducting of creative 

and thematic meetings, masterclasses with specialists of Ukrainian IT companies and 

firms, carrying out of common scientific and practical conferences and seminars, etc.; 

the implementation of the system of internal quality assurance of the theoretical and 

practical training of future specialists through: systematic monitoring of the content 

of educational programs with the involvement of the stakeholders; obtaining of actual 

information about the quality of educational activity within the verge of each 

discipline and educational program as a whole for the identification of problem areas 

and measures for their elimination, providing students with the information about 

their educational results in the form of numerical indicators; ensuring of the quality of 

the teaching staff; passing the practice at the enterprises with the aim of the formation 

of experience of activity in the conditions of the real productive process of the IT 

industry by students; ensuring of the educational process with the necessary resources 

(the creation of laboratories on the base of enterprises of the IT industry; the 

introduction of elements of dual education; the usage of the BYOD approach (from 

the English: Bring Your Own Device – “Take your own device to work”, etc.).  

The dynamics of the coefficients of the indicator of the motivational criterion of 

the effectiveness of the pedagogical system of the training of future engineer-

programmers for professional activity in the conditions of institution of higher 

education showed the significant increase of the level of motivation for studies of 

students in the experimental group (lowering the low level by 0.24 and increasing the 

average and high levels by 0.20 and 0.05, respectively) compared to the students of 

control group. The determination of the level of formation of professional 
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competence of future engineer-programmers as the indicator of the effectiveness of 

the implemented pedagogical system showed the significant decrease of the low level 

of students of the experimental group after the introduction of pedagogical actions 

(from 0.5 to 0.2) and increase of the average and high levels from 0.4 to 0.6 and 0.1 

to 0.2, respectively. The results of the comparison of the data of the expert 

assessment of the implementation of the organizational and pedagogical conditions of 

the training of future engineer-programmers for the professional activity at the 

institution of higher education affirm the significant increase of the average 

arithmetic index (at the beginning of the experiment 1.38, at the end of the 

experiment – 2.44), which confirms its significant positive dynamics. 

The statistically received significant difference of the coefficients of all 

indicators of the developed system of the professional training of future engineer-

programmers in the experimental group (at the beginning of the experiment 

09,02 =емпχ , which is less than 99,52

05,0 =χ ; at the end of the experiment 82,102 =емпχ , 

which is more than 2

05,0χ ) has shown its effectiveness and suitability.  

The conducted research does not exhaust all the aspects of the problem and 

confirms the necessity of its further development according to such most promising 

directions as: the development of higher education standards which are oriented to 

the competent approach, the adaptation of the new stage structure of higher 

education, the monitoring and quality management of the professional training of 

future engineer-programmers; the modernization of the content of the professional 

training of future engineer-programmers taking into account the requirements of the 

modern labor market and the level of development of information technologies; the 

ensuring of availability of quality information and communication technologies for 

the organization of the professional training of future engineer-programmers. 

Key words: professional training, professional competence, engineer- 

programmer, content of the professional training, system of training for professional 

activity, teaching of programming, institutions of higher education. 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ACM –Association for Computing Machinery (Асоціація обчислювальної техніки)  

IDEF – Integrated Computer-Aided Manufacturing (інтегрована автоматизована 

система управління виробництвом) 

CAD – Computer-aided design (технологія автоматизованого проектування) 

CAM – Computer-aided manufacturing (технологія автоматизованого 

виробництва) 

CMM – Coordinate measuring machine (координатно-вимірювальна машина) 

CRM – Customer Relationship Management (система управління взаємодією з 

клієнтами) 

EHEA – European Higher Education Area (Європейський простір вищої освіти) 

ERP – Enterprise Resource Planning (планування ресурсів підприємства) 

ESG – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у 

Європейському просторі вищої освіти) 

PHP – Personal Home Page (персональна домашня сторінка), пізніше Hypertext 

Preprocessor (гіпертекстових процесор)  

SAS – Statistical Analysis System (статистична аналітична система) 

SQL – Structured query language (мова структурованих запитів) 

UI – User Interface (користувацький інтерфейс) 

UML – Unified Modeling Language (уніфікована мова моделювання) 

UX – User eXperience (досвід користувача, досвід взаємодії) 

АСУ ТП – автоматизована система управління технологічним процесом  

БД – база даних 

ВНЗ – вищі навчальні заклади  

ЗМІ – засоби масової інформації 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології  

ІОС – інформаційно-освітнє середовище 

ІТ – інформаційні технології 
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ІС – інформаційні системи 

ІР – інформаційний ресурс 

МІП – майбутні інженери-програмісти 

ОС – операційні системи 

ПК – персональний комп’ютер  

ПЗ – програмне забезпечення 

ППЗ – прикладне програмне забезпечення 

ППМІП – професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів 

СПМІП –система підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

ПТНЗ – професійно-технічні навчальні заклади 

СКМ – система комп’ютерної математики 

СКС – спеціалізовані комп’ютерні системи 

СКБД – система керування базами даних 

ЧПУ – числове програмне управління 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Розвиток постіндустріального, інформаційного 

суспільства, глобалізація й інтенсифікація світового ринку інформаційних 

технологій та ринку праці висувають нові вимоги до інженерів-програмістів, які 

мають бути здатними не тільки створювати програмні продукти, працювати з 

інформацією, а й успішно адаптуватися до швидкоплинних умов їх професійної 

діяльності, навчатися впродовж життя, професійно спілкуватися, зокрема 

англійською мовою, і працювати в команді, розробляти комплексні 

інформаційні рішення, керувати проектами тощо. Професійна підготовка таких 

інженерів-програмістів вимагає суттєвого коригування змісту, форм і методів 

освітнього процесу, переходу від знаннєвої до компетентнісної парадигми, 

орієнтації на формування цілісної компетентності майбутніх фахівців у єдності 

її загальних та фахових складових. Це зазначено в таких нормативних 

документах, як: Закони України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про 

державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції”, Постанова 

Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій” тощо, а також міжнародних стандартах (Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для 

навчання протягом усього життя”, Європейські Рамкові профілі ІКТ 

компетентності, проекти TUNING за предметними галузями “Комп’ютерна 

інженерія”, “Програмна інженерія”, “Комп’ютерні науки та ІКТ” тощо). 

Отже, особливого значення на сьогодні набувають створення й реалізація 

цілісної системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності, що здатна своєчасно, оперативно, гнучко реагувати на зміни в науці 

та промисловості, вимоги ринку праці, забезпечуючи високу якість результатів. 

Необхідність дослідження й вирішення зазначеної проблеми, її 

актуальність і доцільність зумовлені наявними суперечностями між: 

– високим рівнем професійного замовлення на кваліфікованих спеціалістів 

у галузі програмування та неготовністю сучасної системи вищої освіти України 
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задовольнити потреби у фахівцях, які відповідають сучасним вимогам ІТ-

індустрії; 

– стрімким розвитком ІТ-сфери, розширенням спектра напрямів і парадигм 

програмування та ригідністю процесів модернізації змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців; 

– утвердженням компетентнісного підходу у вищій освіті в цілому й  

ІТ-освіті зокрема та невизначеністю сутності професійної компетентності 

майбутнього інженера-програміста, відсутністю теоретико-методологічного 

підґрунтя системи її формування; 

– актуальною потребою економіки та суспільства у відповідальних, 

творчих та критично мислячих фахівцях у сфері програмування, здатних 

самостійно й оперативно приймати системні професійні рішення, і 

переважанням традиційних, знаннєвих форм та методів професійної підготовки 

у вищій школі. 

Проблема професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у 

вітчизняній науці знайшла відображення при вирішенні широкого кола 

теоретичних і прикладних питань, спрямованих переважно на дослідження: 

загальних проблем підготовки майбутніх спеціалістів в умовах закладу вищої 

освіти (А. М. Алексюк, В. А. Гладуш, Л. І. Воротняк, Г. О. Головченко, 

Н. С. Дворнікова, Т. М. Калюжна, А. П. Конох, А. І. Кузьмінський, 

О. Я. Кучерук та ін.); системного підходу в професійній освіті (А. М. Алексюк, 

Є. С. Барбіна, В. А. Гаманюк, І. О. Давидова, В. І. Євдокимов, Л. В. Зданевич, 

Н. М. Колісніченко, О. В. Лобова, В. В. Сагарда, М. А. Семенов, Н. О. Ткачова 

та ін.); теоретико-методологічних засад професійної освіти (О. Е. Коваленко, 

Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва); компетентнісного підходу в освітньому процесі 

вищої школи (О. І. Гура, О. В. Касаткіна, Н. А. Побірченко, Ю. М. Рашкевич та 

ін.); засобів інформаційного забезпечення професійної підготовки фахівців 

(В. Ю. Биков, Л. М. Калініна, Р. В. Клопов, М. С. Львов, О. В. Співаковський та 

ін.). 
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З-поміж зарубіжних досліджень питань удосконалення професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів варто відзначити здобутки таких 

учених, як: Б. Дж. Дорн (B. J. Dorn), А. Ескердал (A. Eckerdal), К. М. Месак 

(C. M. Masuck), М. Е. Касперсен (M. E. Caspersen), Л. Ма (L. Ma), 

Дж. А. Міллер (J. A. Miller), М. Радт (M. Raadt), Н. Труонг (N. Truong) та ін. 

Підходам до вивчення програмування присвятили свої праці К. Бек (K. Beck), 

Г. Гусіос (G. Gousio), А. Левітін (A. Levitin), Ю. Сорва (J. Sorva), Р. У. Себеста 

(R. W. Sebesta), Д. Спінелліс (D. Spinellis), М. Фаулер (M. Fowler) та ін.  

У працях українських науковців розкрито різні аспекти підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, зокрема: 

теоретичні та методологічні засади професійної підготовки ІТ-фахівців 

(Л. В. Гришко, М. Г. Коляда, В. В. Осадчий, К. П. Осадча, Н. Й. Падалко, 

З. С. Сейдаметова, С. І. Тищенко) та інженерів (О. М. Джеджула, 

Р. М. Горбатюк, О. А. Ігнатюк, М. І. Лазарев, В. М. Олексенко, 

О. Г. Романовський, В. Г. Хоменко); методичні підходи до навчання 

програмування майбутніх інженерів-програмістів (І. С. Мінтій, С. О. Семеріков, 

І. Ф. Серверівна); особливості впровадження компетентнісного підходу у 

професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів (М. О. Вінник, 

В. Є. Седов); специфіка використання інформаційно-комунікаційних засобів у 

професійній підготовці майбутніх ІТ-фахівців (У. П. Когут, Л. А. Матвійчук, 

О. М. Спірін, А. Н. Стрюк) та ін. 

Водночас теоретичний аналіз наукових праць свідчить, що цілісна 

педагогічна система професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

ще не була предметом комплексного наукового дослідження, зокрема поза 

увагою вчених лишилися структура та зміст професійної компетентності 

інженера-програміста, концептуальні засади й методичні підходи до підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів тощо. Зазначене коло науково-практичних 

завдань розвитку ІТ-освіти в Україні разом з актуальною проблематикою 

сучасної педагогічної науки зумовили вибір теми дисертації: 
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“Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності у вищих навчальних закладах”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано згідно з темою Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького “Система 

підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій до професійної діяльності” (ДР № 0117u004246). 

Тема дисертації затверджена вченою радою Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 7 від 

23.12.2015) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України (протокол № 2 

від 23.02.2016). 

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є наукове 

обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності та її впровадження 

в закладах вищої освіти. 

Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання: 

1) здійснити системний аналіз стану й тенденцій професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів в Україні та за кордоном з метою визначення 

сутності професійної компетентності майбутнього інженера-програміста; 

2) обґрунтувати й розробити концепцію системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності; визначити й 

охарактеризувати її складові; 

3) визначити критерії та показники ефективності системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності; 

4) розкрити організаційно-методичні засади підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності, розробити комплекс дієвих 

форм, методів і засобів навчання; 

5) здійснити експериментальну перевірку ефективності системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності.  
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Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх інженерів-

програмістів у закладах вищої освіти.  

Предмет дослідження – система підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності. 

В основу концепції дослідження покладено сукупність методологічних і 

теоретичних положень, що визначають стратегію модернізації професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів в Україні: гуманістичної, 

антропологічної та культурологічної парадигм; загальнонаукових 

методологічних підходів (системного, синергетичного, техніко-технологічного, 

практико-орієнтованого, онтологічного, акмеологічного, компетентнісного, 

когнітивного); фундаментальних теорій сучасної загальної педагогіки (теорії 

цілісного педагогічного процесу, педагогічної творчості, педагогічних систем, 

орієнтації особистості в світі цінностей, управління освітнім процесом тощо), 

професійної педагогіки (теорії професійного та особистісного самовизначення, 

професійно-творчої підготовки майбутніх фахівців, професійної культури, 

професійної самоосвіти, формування особистості, активізації навчання у ВНЗ); 

педагогіки вищої школи (теорії інноваційної діяльності, педагогічної 

кваліметрії, педагогічного моделювання, педагогічної технології), що 

виявляються в сукупності дидактичних принципів, які визначають цілі й зміст 

навчання; охоплюють дидактичний процес вищої школи та педагогічну систему 

з її елементами; є специфічними загальними принципами навчання у вищій 

школі. 

Провідна ідея полягає у створенні системи організованого й 

цілеспрямованого педагогічного впливу на професійну підготовку майбутніх 

інженерів-програмістів у процесі їх навчання в інформаційно-освітньому 

середовищі закладу вищої освіти, що враховує сучасні вимоги до кваліфікації 

інженерів-програмістів і передбачає: 1) поетапне формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів, поданої в авторській системі, 

враховуючи результати систематичного моніторингу ринку праці та тенденцій в 

ІТ-індустрії; 2) оперативне, своєчасне та систематичне оновлення освітнього 
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змісту (виокремлення ядра дисциплін підготовки, контекстуалізація дисциплін 

загальної підготовки, посилення мовної підготовки; урахування пропедевтичного 

смислу дисциплін); 3) наскрізне впровадження розробленої схеми послідовного 

вивчення студентами парадигм програмування, що ґрунтується на принципі 

нарощуваних труднощів; 4) гармонійне поєднання очних та дистанційних, 

індивідуальних і групових, традиційних та інноваційних форм, 

загальнодидактичних і специфічних методів та засобів навчання; 5) організацію 

наскрізної взаємодії з роботодавцями для практичної підготовки майбутніх 

фахівців та їх працевлаштування; 6) упровадження системи забезпечення якості 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.  

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що підготовка в закладах вищої 

освіти майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності буде 

ефективною за умови впровадження авторської педагогічної системи. 

Загальна гіпотеза конкретизована в часткових гіпотезах. Підготовка 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності набуває 

ефективності, якщо: 

1) її метою є формування в майбутніх фахівців цілісної професійної 

компетентності, яка визначається органічною єдністю фахових (цифрова, 

математична, інженерна, з програмування) і загальних (комунікативна, 

управлінська й особистісно-професійна) компетентностей; 

2) здійснюється оперативне, своєчасне та систематичне оновлення 

освітнього змісту, враховуючи результати систематичного моніторингу ринку 

праці й тенденцій в ІТ-індустрії на основі системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти; 

3) упроваджується комплекс різноспрямованих форм, методів і засобів 

навчання відповідно до специфіки формування та розвитку складових 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів; 

4) створено умови для цілісного мотиваційного забезпечення навчально-

професійної діяльності студентів на всіх етапах їх професійної  

підготовки. 
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Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових 

методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, соціологічний, порівняльний), 

узагальнення, систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану 

проблему; моделювання; метод аналізу визначення понять – для з’ясування 

сутності професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 

розробки й обґрунтування системи її формування в процесі професійної 

підготовки; 

– емпіричних: діагностування – анкетування, тестування, опитування, 

бесіда; методи масового збирання емпіричного матеріалу; контент-аналіз; 

педагогічний експеримент – для підтвердження ефективності педагогічної 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності; 

– статистичних: метод середніх величин, критерій Фішера, критерій 

Пірсона, а також методи аналізу емпіричних даних за допомогою сучасних 

інформаційних технологій – для опрацювання та оцінювання отриманих 

експериментальних даних, візуалізації результатів експерименту в графічних 

формах і таблицях. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше здійснено системний аналіз сучасних професійних вимог на 

світовому ринку праці до майбутнього інженера-програміста;  

– вперше обґрунтовано й визначено концептуальні засади підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності; структуру 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у складі фахових 

(цифрова, математична, інженерна, з програмування) та загальних 

(комунікативна, управлінська й особистісно-професійна) компетентностей; 

концепцію системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності; критерії та показники ефективності системи 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів: мотиваційний 
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(мотивація до навчання в закладі вищої освіти), сформованості цілісної 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у сукупності 

фахових та загальних компетентностей, виконання організаційно-педагогічних 

умов (показник повноти виконання організаційно-педагогічних умов); 

– вперше створено та апробовано систему підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності, яка включає: оперативне, 

своєчасне та систематичне оновлення освітнього змісту (виокремлення ядра 

дисциплін підготовки, контекстуалізація дисциплін загальної підготовки, 

посилення мовної підготовки; урахування пропедевтичного смислу дисциплін); 

наскрізне впровадження розробленої схеми послідовного вивчення студентами 

парадигм програмування, що ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів; 

гармонійне поєднання очних та дистанційних, індивідуальних і групових, 

традиційних та інноваційних форм, загальнодидактичних і специфічних 

методів та засобів професійної підготовки; організацію наскрізної взаємодії з 

роботодавцями для практичної підготовки майбутніх фахівців і їх 

працевлаштування; упровадження системи внутрішнього забезпечення якості 

теоретичної та практичної підготовки; 

– уточнено понятійно-категоріальний апарат теорії професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів (“програмування”, “програміст”, “інженер”, 

“інженер-програміст”, “професійна компетентність майбутнього інженера-

програміста”); 

– удосконалено зміст освітнього процесу (нормативних і варіативних 

дисциплін професійної й загальної підготовки); комплекс форм і методів 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, зміст та структуру їх 

виробничої й переддипломної практики; 

– набули подальшого розвитку методичні підходи до викладання 

дисциплін професійного циклу підготовки програмістів; інформаційно-

комунікаційні засоби професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено та впроваджено авторську систему професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів за спеціальностями “Інформатика”, 

“Комп’ютерні науки”, “Інженерія програмного забезпечення”, що включає: 

освітню-професійну програму й навчальний план професійної підготовки 

бакалаврів комп’ютерних наук; навчально-методичний посібник “Комп’ютерні 

засоби комунікації” та навчальні посібники “Основи алгоритмізації та 

програмування мовою Python”, “Основи розробки веб-додатків”; робочі й 

навчальні програми та навчально-методичні комплекси з дисциплін 

“Програмування та підтримка веб-застосувань”, “Мови інформаційного 

обміну”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Теорія програмування”, 

“Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування”, “Паралельні та розподілені 

обчислення”, “Паралельне програмування”, “Сучасні парадигми 

програмування”, “Кросплатформне програмування”, “Візуальне 

програмування”, “Алгоритми і структури даних”, “Розробка мобільних 

додатків”, “Спеціальні мови програмування”, “Теорія ігор”; методичні 

рекомендації з курсів “Тестування програмного забезпечення”, “Стандартизація 

та сертифікація програмного забезпечення. Модуль 1. Сертифікація 

програмного забезпечення”, “Стандартизація та сертифікація програмного 

забезпечення. Модуль 2. Тестування та верифікація програмного забезпечення”; 

методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних робіт з курсів 

“Обробка зображень та мультимедіа”, “Управління IT-проектами”, “Візуальне 

програмування”, “Веб-програмування”, “Об’єктно-орієнтоване 

програмування”, “Системне програмування”, “Вступ до спеціальності 

програміста (Введення до програмування)”, “Адміністрування комп’ютерних 

мереж”, “Інтелектуальні інформаційні системи”, “Інформаційні мережі”; теми з 

дисциплін “Теорія інформації і кодування”, “Системи керування базами даних”, 

“Операційні системи та системне програмування”, “Основи логічного 

програмування”; програмно-методичний комплекс з дисципліни “Основи 

алгоритмізації і програмування на мові Python”; електронні навчально-
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методичні комплекси з дисциплін “Мови інформаційного обміну”, “Паралельні 

та розподілені обчислення”, “Сучасні парадигми програмування”, “Паралельне 

програмування”, “Кросплатформне програмування”, “Розробка мобільних 

додатків”, “Теорія ігор”; засоби діагностики та контролю за успішністю 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; комп’ютерну 

програму “Онлайн репозиторій електронних освітніх ресурсів”. 

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами закладів 

вищої освіти при створенні авторських програм, навчальних посібників, 

методичних рекомендацій з дисциплін циклу професійної науково-предметної 

підготовки, у системі підвищення кваліфікації, студентами закладів вищої 

освіти в процесі підготовки науково-дослідних завдань, кваліфікаційних робіт, 

освітньо-наукових і творчих проектів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Херсонського 

державного університету (довідка № 01-26/1577 від 10.08.2017), 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького (акт № 01-28/1537 від 14.08.2017), Херсонського національного 

технічного університету (акт № 1 від 28.08.2017), Луганського національного 

університету ім. Тараса Шевченка (довідка № 1/1120 від 29.08.2017), 

Запорізького національного університету (акт від 28.08.2017), Національного 

університету “Львівська політехніка” (довідка № 67-01-1427 від 30.08.2017), 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського” (акт № 1900/30-02-04 від 07.09.2017), 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) (довідка № 1 від 

29.08.2017). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в роботі, 

одержано автором самостійно. Ідеї та думки, що належать співавторам статей 

(М. О. Вінник, О. Жмурко, М. С. Львов, В. В. Осадчий, О. О. Плечій, 

С. В. Симоненко), у дисертаційній роботі не використовувались. 

В опублікованих у співавторстві навчальних, навчально-методичних працях 

автору належить: у навчальному посібнику “Основи розробки веб-додатків” – 
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зміст розділів 2, 3, 4, 8, 12, 13; у навчально-методичному посібнику 

“Комп’ютерні засоби комунікації” – зміст розділів 4, 5, 7; у навчальному 

посібнику “Основи алгоритмізації і програмування на мові Python” – 

формування концепції та методики викладання курсу; у методичних 

рекомендаціях для виконання лабораторних робіт з курсу “Обробка зображень та 

мультимедіа” – зміст лабораторних робіт 8–9; у методичних рекомендаціях для 

виконання практичних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” – 

ідея загальної структури методичних рекомендацій, зміст лабораторних робіт 2, 

4–7; у методичних рекомендаціях з курсу “Тестування програмного 

забезпечення” – зміст лабораторних робіт 1–2; у методичних рекомендаціях для 

виконання лабораторних робіт з курсу “Управління IT-проектами” – зміст 

лабораторних робіт 1, 4, 8, 12; у методичних рекомендаціях для виконання 

лабораторних робіт з курсу “Візуальне програмування” – зміст курсу та зміст 

лабораторних робіт 1, 2, 5; у методичних рекомендаціях для виконання 

практичних і лабораторних робіт з курсу “Вступ до спеціальності програміста 

(Введення до програмування)” – зміст курсу й зміст лабораторних робіт 1–11; у 

методичних рекомендаціях для виконання лабораторних робіт з курсу “Веб-

програмування” – ідея загальної структури методичних рекомендацій, зміст 

курсу та зміст лабораторних робіт 1–3, 5–9, 15–16; у методичних рекомендаціях 

для виконання практичних робіт з курсу “Системне програмування” – зміст 

лабораторних робіт 1–6, 8, 11; у методичних рекомендаціях для виконання 

лабораторних робіт з курсу “Адміністрування комп’ютерних мереж” – зміст 

лабораторних робіт 2, 6, 9; у методичних рекомендаціях для виконання 

лабораторних робіт з курсу “Інтелектуальні інформаційні системи” – зміст 

лабораторних робіт 2, 4, 6; у методичних рекомендаціях для виконання 

лабораторних робіт з курсу “Інформаційні мережі” – зміст лабораторних робіт 

6–12; у методичних рекомендаціях з курсу “Стандартизація та сертифікація 

програмного забезпечення. Модуль 1. Сертифікація програмного забезпечення” 

– зміст лабораторних робіт 1, 4, 8, 12; у методичних рекомендаціях з курсу 

“Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення. Модуль 2. 
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Тестування та верифікація програмного забезпечення” – зміст лабораторних 

робіт 1–2.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

“Методична система навчання лінійної алгебри у вищих навчальних закладах з 

використанням інформаційних технологій” (спеціальність 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (математика)), захищена у 2009 р. в Херсонському 

державному університеті. Матеріали роботи в тексті докторської дисертації не 

використано. 

Апробація результатів дисертації. Положення та результати дослідження 

обговорювались на наукових конференціях і семінарах різного рівня, зокрема:  

– міжнародних: «Інноваційні технології в освіті» (м. Ялта, 2012 р.); «ICT in 

Education, Research, and Industrial Applications» (м. Херсон, 2012 р.); 

«Университетская наука. University Science. Достижения, практика, 

исследования, практика вузовской науки» (м. Мінеральні Води, 2016 р.); 

«Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій» (м. Київ, 

2016 р.); «Людина, природа, техніка у ХХІ столітті» (м. Полтава, 2016 р.); 

«Наукова думка інформаційного століття» (м. Дніпро, 2017 р.); «Наука та 

інформація» (м. Київ, 2017 р.); «ICT in Education, Research, and Industrial 

Applications» (м. Київ, 2017 р.) «Сучасна педагогіка: теорія, методика, 

практика» (м. Ужгород, 2017 р.); «Інформаційні технології в освіті, науці і 

виробництві (ІТОНВ-2017)» (м. Луцьк, 2017 р.);  

– всеукраїнських: «Інформаційні технології в освіті» (м. Мелітополь, 

2014 р.); «Наукова діяльність як шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2016)» (м. Суми, 2016 р.); 

«Інформаційні технології в освіті та науці» (м. Мелітополь, 2016 р.); 

«Інформаційні технології в навчальному процесі 2016» (м. Чернігів, 2016 р.); 

«Підвищення якості освіти: стан, проблеми, перспективи» (м. Кривий Ріг, 

2017 р.); «Інформаційні технології в освіті та науці» (м. Мелітополь, 2017 р.). 

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки 

і педагогічної майстерності та кафедри інформатики і кібернетики 
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Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького та кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної 

кібернетики Херсонського державного університету. 

Публікації. Основні результати викладено в 59 наукових і науково-

методичних працях (зокрема 26 одноосібних), з них: 1 – монографія, 2 – 

навчальні посібники, 14 – навчально-методичні видання, 26 – статті в наукових 

фахових виданнях України, 3 – статті в зарубіжних періодичних наукових 

виданнях, 11 – матеріали конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (399 найменувань, з них 91 – іноземними мовами), додатків (на 

202 сторінках). Загальний обсяг дисертації – 682 сторінки (28,4 авт. арк.), з них 

основний текст – 369 сторінок (15,4 авт. арк.). Робота містить 48 таблиць і 

66 рисунків в основному тексті та 60 таблиць у додатках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ  

У МЕЖАХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І НАПРЯМІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ 

 

У розділі проаналізовано й подано вимоги, що висувають суспільство та 

роботодавці до фахівців ІТ-сфери; розглянуто зарубіжні й вітчизняні підходи 

щодо професійної підготовки інженерів-програмістів у закладах вищої освіти. 

 

1.1. Вимоги суспільства до професійної підготовки інженерів-

програмістів  

 
Одним із показників ефективності професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів у закладах вищої освіти є їх затребуваність та висока 

конкурентоспроможність на ринку праці. Якість професійної освіти оцінюють 

більшою мірою безпосередньо роботодавці, які потребують підготовлених у 

закладах вищої освіти спеціалістів з ІТ, і ринок праці, що відображає попит на 

ІТ-професії. 

За даними провідного глобального постачальника ринкової інформації та 

консалтингових послуг International Data Corporation (IDC), у світі останнім 

десятиліттям спостерігається зростання обсягів продажу програмного 

забезпечення, у тому числі мобільного [398] та для спільної роботи [397], а 

також розвиток технологій і послуг на ринку “хмарних” обчислень [394] і 

великих даних [395]. Незважаючи на економічні кризи 2009 та 2014 рр., які 

призупинили темпи розвитку ІТ-галузі, зокрема в Україні [87], сфера надання 

інформаційних послуг продовжувала розвиватися у сфері розвитку систем 

інформаційної безпеки, ІТ-аутсорсингу, ІТ-інфраструктури та робототехніки 

[396]. Відповідно до цього зростає потреба у кваліфікованих спеціалістах, 

здатних створювати програмні продукти дедалі вищої складності 
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різноманітного призначення й для різних платформ, обслуговувати мережні 

інфраструктури та роботизовані системи. 

Професія інженера-програміста є однією з популярних і затребуваних у 

сучасному світі. Про цей факт свідчать численні рейтинги та топ-листи. У 

рейтингу Forbes топ-професій для претендентів зі ступенем бакалавра, складеному 

агенцією CareerBuilder разом з компанією Economic Modeling Specialists Intl [333], 

на другому місці за затребуваністю розробник програмного забезпечення, на 

п’ятому – системний адміністратор, на шостому – веб-розробник. 

Затребуваність і популярність професій у сфері ІТ підтверджують 

соціологічні дослідження як в Україні, так і за кордоном. Так, Державна служба 

зайнятості України на основі складеного переліку професій, попит на які не 

буде зменшуватись найближчими роками, визначила, що до найбільш 

перспективних в Україні професій і за затребуваністю в роботодавців, і за 

рівнем заробітної плати є професії в галузі інформаційних технологій, 

медицини, інженерії та в аграрній сфері [258].  

У 2012 р. більшість вакансій у сфері ІТ/Інтернет/Телеком в Україні 

пропонували на повну зайнятість (96%) і повний робочий день (84%), віддалену 

роботу пропонують також досить часто – у 15% випадків, ще 1% припадає на 

роботу зі змінним графіком (це досить високі показники, порівняно з іншими 

професійними сферами). Важливим є те, що більшість вакансій у цій сфері, а 

саме 61%, становлять пропозиції для програмістів. У зв’язку з дефіцитом кадрів 

компанії-роботодавці готові брати на роботу молодих фахівців, адже більшість 

пропозицій відповідають вимогам до досвіду 1–3 роки. Найчастіше публікують 

вакансії для фахівців, які володіють затребуваними на ринку мовами 

програмування та веб-орієнтованими технологіями. Рівень затребуваності 

професій у сфері програмування становить 0,5 – на одного кандидата дві 

вакансії [73]. 

За даними дослідження Міжнародного кадрового порталу HeadHunter 

Україна, протягом кількох років першість у рейтингу найбільш перспективних 

професій утримують IT-фахівці. Дані були отримані в результаті опитування, 
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проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу 

HeadHunter Україна в листопаді 2015 р. В опитуванні взяли участь 

2089 респондентів з різних регіонів України. Порівняно з 2014 р., у 2015 р. 

престижність професій програміста та ІТ-спеціаліста зменшилася з 45% до 39%, 

проте серед найбільш перспективних професій усе одно залишилася на 

першому місці [280]. Також про попит на ІТ-фахівців в Україні свідчать 

відомості, наведені в аналітичній записці Державної служби статистики 

України “Пропозиція робочої сили та попит на неї” (2016) [220].  

Слід зазначити різницю між популярністю професії як показника її модності 

серед абітурієнтів і потенційних претендентів на робоче місце та затребуваністю 

як показника попиту на професію в роботодавців. Чим частіше обирають 

професію, тим вона популярніша. Прийнято вважати, що чим більше в 

роботодавця потреби у професії, тим вищий показник її затребуваності. Чим 

менше професіоналів, тим частіше виникає потреба в них. Термін 

“затребуваність” використовують у розумінні “попит на професію”, “попит на 

спеціаліста” [279, с. 34]. 

Ступінь затребуваності професії (попит) на ринку праці може бути високим, 

середнім, низьким. Висока затребуваність характеризується постійним запитом 

роботодавця на фахівця. За середньої затребуваності запит роботодавця на 

фахівця також може бути постійним, проте кількість затребуваних фахівців 

обмежена. Низька затребуваність – це рідкісний або взагалі відсутній запит 

роботодавця на фахівця [92, с. 125].  

Серед 50 затребуваних професій у списку, затвердженому Міністерством 

праці і соціального захисту Російської Федерації у 2015 р., значну групу 

становлять спеціальності IT-галузі: адміністратор баз даних, програміст, 

розробник Web і мультимедійних додатків, мережний і системний адміністратор, 

фахівець з інформаційних ресурсів, фахівець з інформаційних систем, фахівець з 

обслуговування телекомунікацій, фахівець з тестування в галузі інформаційних 

технологій, технік щодо захисту інформації [216]. Цей перелік професій був 

сформований Мінпраці спільно з Міносвіти Росії, Агентством стратегічних 
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ініціатив, радами з професійних кваліфікацій Національної ради при Президентові 

РФ з професійних кваліфікацій, органами влади, об’єднаннями роботодавців, 

об’єднаннями профспілок, освітніми й іншими зацікавленими організаціями 

шляхом опитування понад 13,3 тис. організацій [163].  

У дослідженні Д. О. Ендовицького [62] щодо вподобань випускників шкіл 

у виборі професії, де “затребуваність” випускниками розуміється як висока 

оплачуваність праці; серед лідерів очікувань гарантованого працевлаштування 

й високої або стабільної оплати праці як у 2007 р., так і у 2009 р. після 

економістів і юристів залишається професія програміста. У праці 

О. І. Русанової конкретизовано, які спеціальності у сфері ІТ є більш 

затребуваними на сучасному ринку праці в Росії. На основі опитування 

студентів ІІ курсу щодо їх уявлення про ІТ-професії дослідниця зробила 

висновок про те, що студенти найповніше уявлення мають про професії 

програміста, веб-дизайнера та системного адміністратора, і майже не мають 

уявлення про професію системного аналітика, адміністратора захисту й 

адміністратора баз даних. Крім того, для студентів є бажаною, насамперед, 

робота за професією програміста, потім веб-дизайнера й системного 

адміністратора, і в останню чергу – адміністратора захисту та системного 

аналітика [240, с. 245]. 

Згідно з результатами аналізу, наведеними в документі канадської служби 

зайнятості WorkBC, British Columbia 2024 Labour Market Outlook [316], що 

висвітлює останні тенденції та очікування на ринку праці Британської 

Колумбії, серед затребуваних професій, які вимагають університетської освіти, 

на 5-му місці стоїть професія комп’ютерного програміста й розробника 

інтерактивних медіа (Computer programmers and interactive media developers). 

Вона є однією із 64 професій, що були затребувані до 2014 р. в цій провінції 

Канади, і, за прогнозами, будуть затребувані до 2024 р. Також професія 

програміста є однією з тих, що сьогодні мають найбільшу кількість вакансій у 

цій провінції й будуть користуватися попитом на ринку праці в найближчому 

майбутньому як у промисловому секторі, так і в технологічному та науковому 
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секторах. За даними Міністерства праці, зайнятості та соціальної солідарності 

(Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) Квебеку, такі 

професії, як “комп’ютерний мережний технік” і “комп’ютерний програміст і 

розробник інтерактивних медіа”, у першій половині 2016 р. входили до 

двадцятки професій з найбільшим попитом у цій провінції [352]. За 

аналітичними прогнозами, попит на ці професії буде збережений до 2017 р., що 

пояснюється, зокрема, розвитком комп’ютерних мереж і зростанням 

електронної комерції й онлайн-сервісів. Подібна тенденція спостерігається й у 

всій Канаді, про що свідчать звіти Статистичного управління Канади за 2013 р. 

[346] і 2015 р. [384], де зазначено низький рівень безробіття та високу 

зайнятість у галузі професійних, наукових і технічних послуг, до якої належать 

програмісти. Кваліфіковані програмісти користуються великим попитом 

завдяки стратегічній важливості цієї професії для бізнесу. Занепокоєння 

великою кількістю вірусів і діями хакерів та необхідність захисту критично 

важливої інформації для компаній викликають потребу в робочій силі, що 

спеціалізується на комп’ютерній безпеці. Популярність мобільної телефонії та 

Інтернет-телефонії (VoIP) також допомагає підтримувати попит. Також 

розвиток галузі ІТ-консалтингу, розробки ігор, бездротових технологій і 

компаній інтерактивного медіа-сектору в Інтернеті сприяє зростанню попиту на 

програмістів. Комп’ютеризація підприємств, збільшення числа веб-сайтів з 

транзакційними елементами, швидкі технологічні зміни, інтерес у сфері послуг 

з управління інформацією, потреби, пов’язані з програмуванням й інтеграцією 

мультимедійних продуктів, допомагають підтримувати попит на робочу силу. 

Можливості в цій професії надходять від створення робочих місць і мобільності 

працівників та працівників інших професій у галузі інформатики: менеджерів 

інформаційних систем, комп’ютерних аналітиків і консультантів, 

адміністраторів баз даних або даних. 

У США, за даними постачальника освітньо-технологічних рішень The 

Learning House, що наведені в доповіді “Можливості зростання в галузі вищої 

освіти: ступені і альтернативні шляхи” (“Growth Opportunities in Higher 
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Education: Degrees and Alternate Pathways”), найцікавішими освітніми 

програмами, у майбутньому будуть: бакалавр комп’ютерних наук (Computer 

Science), бакалавр з комп’ютерного маркетингу (Digital Marketing), бакалавр і 

магістр з науки про дані (Data Science), бакалавр і магістр з проектного 

менеджменту (Project Management) [345]. Відповідно до даних Bureau of Labor 

Statistics, попит на спеціалістів з інформаційних технологій у США зросте, за 

прогнозами, на 12% з 2014 до 2024 р., що пов’язано з розвитком хмарних 

обчислень, засобів збирання та зберігання великих обсягів даних, “Інтернету 

речей” і мобільних технологій [390]. Подібні результати аналізу ринку праці 

наводить CEB Global, зазначаючи, що нині налічується близько 

104 тис. вакансій для програмістів і розробників програмного забезпечення, які 

потребують ступеня бакалавра. Понад 20 тис. із цих вакансій вимагають досвіду 

роботи менше двох років. У загальному обсязі вакансій кількість пропозицій для 

програмістів щомісяця збільшується. Так, у березні 2014 р. зростання відбулося на 

140 тис. позицій, а в лютому 2016 р. – на 178 тис. [345, с. 5]. Зокрема, у штаті 

Коннектикут, за прогнозами Департаменту праці, у 2022 р. зайнятість за такими 

найбільш затребуваними професіями станом на І квартал 2015 р., як програміст, 

розробник програмного забезпечення, системний аналітик, менеджер ІТ, 

спеціаліст з комп’ютерної підтримки користувачів, зросте на 31,5%, 26,3%, 

23,5%, 16,1% і 19,4% відповідно [342]. 

За даними Eurostat statistics explained [322], у 2012 р. в Європейському Союзі 

існувало близько 570 тис. підприємств у галузі комп’ютерного програмування та 

консультаційних послуг, де було задіяно 2,8 млн осіб, що становило 47,0% зайнятих 

у галузі інформаційних і комунікаційних послуг. Велика Британія має найвищу 

частку (24,0%) доданої вартості в галузі комп’ютерного програмування та 

консалтингових послуг у 2012 р. У Німеччині був зафіксований найвищий відсоток 

доданої вартості в галузі комп’ютерного програмування (28,1%). Такі дані свідчать 

про розвиток цієї галузі, а також про перспективність і затребуваність професії 

програміста в недалекому майбутньому.  
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У доповіді Європейської комісії з зайнятості, соціальних питань та інклюзії 

(Employment, Social Affairs & Inclusion) зазначено, що професії в галузі ІКТ та 

інжинірингу (ІТ-консультанти, програмісти, фахівці з обробки даних, ІТ-керівники 

проектів) мають великий попит і є найбільш затребуваними в усіх країнах ЄС. 

Зокрема, серед топ 20 проблемних вакансій у ЄС на першому місці стоїть професія 

розробника й аналітика програмного забезпечення та додатків [368]. 

Аналізуючи ринок праці Ірландії, ми спиралися на інформацію Національного 

профорієнтаційного ресурсу (Ireland’s National Career Guidance resource) та Групи 

експертів з майбутніх потреб у професійних навичках (Expert Group on Future Skills 

Needs). Так, у звіті Vacancy Overview 2015 (Огляд вакансій 2015), підготовленому 

Відділом досліджень навичок і ринку праці (Skills and Labour Market Research Unit) 

державної організації “Безперервна освіта і навчання” (An tSeirbhís Oideachais 

Leanúnaigh agus Scileanna), вказано, що в галузі інформації та зв’язку останніми 

роками спостерігається стійке зростання зайнятості, при цьому особливо 

підвищився попит на розробників програмного забезпечення, мережних 

програмістів, системних архітекторів, аналітиків даних та інформаційної безпеки й 

керівників проектів [370, с. 6, 24]. Також у Національному бюлетені навичок 2015 

(National Skills Bulletin 2015), в якому подано огляд ірландського ринку праці на 

наборі даних, систематизованих з 2003 р., відзначено дефіцит кваліфікованих 

робітників у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у таких сферах, 

як програмування й розробка програмного забезпечення мовами Java, J2EE, 

JavaScript, C++, Summit, .net, C#, JSP, JQuery, AJAX, Python, PHP), розробка 

мобільних додатків (IOS і Android); веб-розробка (CSS, HTML), хмарні обчислення 

(SaaS і технології віртуалізації), веб-дизайн (UX, UI), управління ІТ-проектами, 

створення мереж та інфраструктури, ІТ бізнес-аналіз, аналіз великих даних, 

тестування й контроль якості, технічна підтримка (користувачів з навичками 

іноземної мови) [372, с. 10–11]. 

Аналізуючи бази даних вакансій, ми дійшли висновку, що існує деяка 

неоднорідність у назвах професій у різних країнах. Тому ми поставили за мету 

класифікувати та систематизувати їх. Одну із спроб здійснити класифікацію 
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професійної діяльності програміста було здійснено в праці Д. Є. Щедролосьєва. 

У ній науковець пропонує класифікувати професійну діяльність програміста в 

компанії за такими ознаками: а) рівнем кваліфікації – junior, middle, senior; 

б) технологічним напрямом – Java, .Net, C++…; в) роллю в проектах – керівник 

проекту, аналітик, архітектор, технічний лідер, розробник, менеджер з конфігурації, 

менеджер з якості, інженер з якості, фахівець із зв’язків із замовником [307]. 

С. С. Ковальчук за американським варіантом подає такий список 

спеціальностей у галузі програмування: програміст-розробник (Software Design 

Engineer), розробник апаратури (Hardware Design Engineer), фахівець з розробки 

тестів (Test Design Engineer), фахівець з тестування (Tester), менеджер розробки 

(Program Manager), менеджер проектів (Project Manager), аналітик бізнес-процесів 

(Business Analyst), менеджер інформаційних систем (IT Manager) [94, с. 6].  

У вищій школі України, відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(2015 р.), професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів ведеться за 

такими ІТ-спеціальностями: “Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології”, “Комп’ютерна інженерія”, “Системний аналіз”, 

“Кібербезпека” (галузь знань “Інформаційні технології”), “Прикладна математика” 

(галузь знань “Математика та статистика”), “Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології”, “Мікро- та наносистемна техніка” (галузь знань 

“Автоматизація та приладобудування”) [214]. 

На основі аналізу зарубіжних (workbc.ca, search.employment.gov.bc.ca, 

bcjobs.ca, jobgo.ca, usajobs.gov, reed.co.uk, trudvsem.ru) та українських (rabota.ua, 

trud.gov.ua, trud.ua, jobs.ua, work.ua, hh.ua) баз вакансій ми класифікували посади, 

які існують на ринку вакансій за професією “інженер-програміст” (табл. 1.1). Їх 

можна поділити на три групи: за провідною технологією, за сферою професійної 

діяльності та загальні. До першого типу ми зарахували посади, для яких від 

претендента вимагається знання певної технології програмування, мови 

програмування або конкретного середовища розробки (наприклад, .Net-розробник, 

Java-програміст, Drupal-розробник тощо). До другого типу посад, на нашу думку, 
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входять ті, які належать до окремої сфери програмування (наприклад, веб-

програміст, ігровий програміст, програміст баз даних, розробник прикладного 

забезпечення (ПЗ), системний аналітик, програміст-тестувальник тощо). До 

третього типу ми зарахували посади загальної назви, такі наприклад, як  

ІТ-спеціаліст, інженер-програміст, без точної вказівки, у якій сфері та з якими 

технологіями має працювати майбутній працівник. 

Таблиця 1.1 

Посади на ринку вакансій за професією “інженер-програміст” 

№ 

п/п 

За провідною 

технологією 

№ 

п/п 

За сферою 

професійної 

діяльності 

№ 

п/п 
Загальні 

1 2 3 4 5 6 

Зарубіжні бази вакансій 
1 .Net-розробник 1 Розробник 

фінансових систем 

1 ІТ-спеціаліст 

2 Java-програміст 2 веб-програміст 2 інженер-

програміст 

3 Drupal-

розробник 

3 ігровий програміст 3 провідний 

спеціаліст з ІТ 

4 UI-програміст 4 розробник ПЗ 4 старший інженер-

програміст  

5 ЧПУ програміст 5 програміст баз 

даних 

5 молодший 

програміст 

6 PHP-програміст 6 програміст-

тестувальник 

6 комп’ютерний 

програміст 

7 CMM-

програміст 

7 програміст-аналітик 7 комп’ютерний 

інженер 

8 iOS-програміст 8 мережний 

програміст 

8  
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 5 6 

9 Android-

програміст 

9 програміст даних   

10 С, С#, C++ – 

програміст 

10 цифровий 

програміст 

  

11 CAD/CAM-

програміст 

11 архітектор бізнес-

аналітики 

  

12 SAS-програміст 12 науковий інженер-

програміст 

  

13 SQL-розробник  менеджер проектів   

14 Python-

програміст 

    

Українські бази вакансій 
1 інженер-

програміст 1С 

1 розробник ПЗ, ОС 1 інженер-

програміст 

2 інженер-

програміст  

C# .Net 

2 розробник систем 

автоматизації 

тестування 

2 програміст 

3 програміст Java  3 інженер-програміст 

АСУ ТП 

3 спеціаліст ІТ 

відділу 

4 програміст 

ABAP 

4 менеджер проектів 4 керівник ІТ 

відділу 

5 програміст C++ 5 програміст 

мікроконтролерів 

  

6 програміст PHP 6 тестувальник ПЗ   

7 розробник 

Atlassian Jira 

7 інженер-програміст 

баз даних 

  

8 розробник 

Oracle 

8 архітектор проекту, 

системи 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 3 4 5 6 

9 Python 

розробник 

9 3D програміст   

10 розробник BI, 

QlickView 

10 веб-розробник   

11 розробник 

MSSQL 

11 розробник бізнес-

аналітики 

  

12 Delphi 

розробник 

12 розробник CRM   

13 програміст-

аналітик Lotus 

Notes\Domino 

13 UI/UX дизайнер   

14 програміст CMS 

Bitrix 

14 системний аналітик   

15 HTML-

верстальник 

15 сервісний інженер   

 

На основі зіставлення результатів аналізу зарубіжних та українських баз 

вакансій, що наведені у таблиці, можна резюмувати про незначні розбіжності в 

назві посад; інтерес до однакових мов програмування та технологій (хоча їх 

існує сотні); більше розбіжностей спостерігається в назвах вакантних посад, що 

належать до загального типу. 

Варто зауважити, що українськоve ринку вакансій властива така 

особливість: назва посади “інженер-програміст”, що часто зустрічається в описі 

вакансій, не відображає сфери діяльності майбутнього робітника, як це ми 

бачимо в описах зарубіжних вакансій. Тобто в описі вакансії інженера-

програміста можуть бути обов’язки або системного адміністратора, або 

тестувальника ПЗ, або розробника ОС.  
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З метою аналізу та зіставлення назв професій у галузі програмування ми 

проаналізували міжнародний і вітчизняний класифікатори професій. У 

Міжнародному стандарті класифікації професій (International Standard 

Classification of Occupations) [355] та класифікації європейських навичок, 

компетенцій, кваліфікації та професій (European Skills, Competences, 

Qualifications and Occupations) [340] серед сучасних ІТ-професій у групі 

професіоналів у галузі ІКТ виокремлено такі: системний аналітик (Systems 

Analysts), розробник програмного забезпечення (Software developer), веб- і 

мультимедіа розробник (Web and Multimedia Developers), прикладний 

програміст (Applications programmer), розробник програмного забезпечення і 

додатків, аналітик, не віднесений до інших категорій (Software and Applications 

Developers and Analysts Not Elsewhere Classified), розробник та адміністратор 

баз даних (Database designer and administrator), системний адміністратор 

(Systems Administrators), професіонал з комп’ютерних мереж (Computer 

Network Professionals), професіонал з баз даних і мереж, не віднесений до інших 

категорій (Database and Network Professional not elsewhere classified). У групі 

технічного персоналу до галузі ІТ включено такі назви професій: фахівці з 

експлуатації інформаційних і комунікаційних технологій (Information and 

Communications Technology Operations Technicians), фахівці з підтримки 

користувачів інформаційних і комунікаційних технологій (Information and 

Communications Technology User Support Technicians), фахівці з комп’ютерних 

мереж і систем (Computer Network and Systems Technicians), фахівці з веб-

технологій (Web Technicians), фахівці з трансляцій та аудіовізуалізації 

(Broadcasting and Audiovisual Technicians), фахівці з телекомунікаційних споруд 

(Telecommunications Engineering Technicians). Крім того, в інших групах 

виділяють професії, пов’язані з ІТ. Так, зокрема, у групі “Менеджери з 

виробництва і спеціалізованих послуг” (Production and Specialized Services 

Managers) виділяється група менеджери з послуг у галузі ІКТ (Information and 

Communications Technology Services Managers), до якої входять такі професії, як 

менеджер з розвитку програм (Application development manager), директор з 
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інформаційних технологій (Chief information officer), менеджер операцій з 

даними (Data operations manager), менеджер з обробки даних (Data processing 

manager), менеджер з розвитку ІКТ (ICT development manager), директор 

інформаційних систем (Information systems director), ІТ-менеджер (Information 

technology manager), Інтернет-провайдер (Internet service provider), мережний 

менеджер (Network manager) (Додаток А, табл. А.1). 

У Класифікаторі професій [178] із 30 професійних назв робіт у галузі ІТ 

нами було обрано 26 (табл. 1.2), які ми зарахували до галузі програмування 

(додатково назви робіт із шифрами наведено в додатку А, табл. А.2). 

Таблиця 1.2 

Професійні назви робіт у галузі програмування 

№ 

п/п 
Професійна назва роботи Розділ класифікатора 

1 2 3 

1 Молодший науковий 

співробітник (програмування)  

Професіонали: 

– професії, що передбачають 

високий рівень знань у галузі 

фізичних, математичних, технічних, 

біологічних, агрономічних, 

медичних чи гуманітарних наук; 

– професії, що вимагають від 

працівника (з урахуванням кола та 

складності певних професійних 

завдань та обов’язків) кваліфікації 

за:  

1) дипломом про повну вищу освіту, 

що відповідає рівню спеціаліста, 

магістра;  

 

 

2 Науковий співробітник 

(програмування)  

3 Науковий співробітник-

консультант (програмування) 

4 Інженер-програміст  

5 Програміст (база даних)  

6 Програміст прикладний  

7 Програміст системний  

8 Аналітик операційного та 

прикладного програмного 

забезпечення  
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

9 Аналітик програмного 

забезпечення та мультимедіа  

2) дипломом про присудження 

наукового ступеня (кандидат наук, 

доктор наук);  

3) атестатом про затвердження 

вченого звання (старший науковий 

співробітник, доцент, професор) 

10 Інженер з програмного 

забезпечення комп’ютерів  

11 Аналітик з комп’ютерних 

комунікацій  

12 Аналітик комп’ютерного банку 

даних  

13 Аналітик комп’ютерних систем 

14 Інженер з автоматизованих 

систем керування виробництвом 

15 Інженер з комп’ютерних систем 

16 Інженер-дослідник з 

комп’ютеризованих систем та 

автоматики 

17 Конструктор комп’ютерних 

систем 

18 Інженер із застосування 

комп’ютерів 

19 Інженер системний видавничо-

поліграфічного виробництва 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 

20 Технік із конфігурованої 

комп’ютерної системи  

Фахівці: 

- професії, що вимагають знань в 

одній чи більше галузях 

природознавчих, технічних і 

гуманітарних наук; 

- професії, яким відповідає 

кваліфікація за дипломом чи іншим 

відповідним документом: молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 

що проходить післядипломну 

підготовку; спеціаліста  

21 Фахівець з інформаційних 

технологій  

22 Фахівець з комп’ютерної графіки 

(дизайну)  

23 Фахівець з розробки та 

тестування програмного 

забезпечення  

24 Фахівець з розроблення 

комп’ютерних програм  

25 Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення  

Технічні службовці: 

- професії, що передбачають знання, 

необхідні для підготовки, 

збереження, відновлення інформації 

та проведення обчислень; 

- професії, до яких може бути 

застосований рівень кваліфікації 

“молодший спеціаліст”, а також 

професії, що вимагають повної 

загальної середньої та професійно-

технічної освіти чи повної загальної 

середньої освіти та професійної 

підготовки на виробництві 

26 Оператор комп’ютерної верстки  

 

Отже, можна зробити висновок про те, що роботодавці в пошуках 

потрібних спеціалістів не використовують вичерпної назви вакансії для 

розуміння її суті та недостатньо послуговуються офіційним Класифікатором 
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професій, для кожної з яких сформульовані посадови інструкції, обов’язки й 

вимоги до знань, умінь і навичок у відповідних нормативних документах. Такі 

недоліки не дають змоги претендентам на вакансію цілком зрозуміти, чого від 

них вимагають, тому поширеним засобом для з’ясування побажань роботодавця 

та можливостей претендента є співбесіда. Співбесіда з роботодавцем – це 

спеціальна розмова, під час якої роботодавець оцінює претендента на вакантну 

посаду. Успіх або неуспіх під час співбесіди залежить не тільки від 

професійних якостей (освіти, досвіду, уміння спілкуватися), а й від того, яке 

перше враження претендент справить на роботодавця [302, с. 219–220]. 

Нині на ринку праці є попит на фрилансерів, під якими зазвичай мають на 

увазі висококваліфікованих постачальників послуг, які здійснюють свою 

діяльність на умовах вільної зайнятості (поза штатом формальної організації) у 

таких сферах, як комп’ютерні технології, веб-дизайн, лінгвістика, консалтинг 

тощо. Виділяють, зокрема, електронних фрилансерів (e-lancers), які, будучи 

незалежними професіоналами, здійснюють свою трудову діяльність віддалено, 

використовуючи інформаційні та комунікаційні технології. Іншими словами, це 

фрилансери, які виконують роботу переважно з допомогою комп’ютера, 

Інтернету та телефону. Об’єднуючись у гнучкі тимчасові мережі для виконання 

конкретних проектів, дистанційні “вільні художники” можуть незалежно один 

від одного реалізувати досить складні завдання, що раніше було під силу лише 

цілому штату постійних співробітників. Коли робота над проектом завершена 

(через день, місяць або рік), така мережа розпадається, а її члени знову стають 

незалежними працівниками, які циркулюють на галузевому ринку в пошуках 

нових проектів. 

По суті, фрилансер є мікропідприємством, що складається з єдиного 

співробітника, який, крім своєї основної роботи, виконує й ряд інших 

допоміжних дій, необхідних для нормального функціонування його віртуальної 

“фірми”: від пошуку замовників та укладення договорів до ведення внутрішньої 

бухгалтерії. Відмовляючись від штатної зайнятості й переходячи у фриланс, 

найманий працівник тим самим знаходить організаційну свободу й 
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перетворюється на самостійну трудову одиницю, яка несе повну 

відповідальність за прийняті рішення та працює “на себе” [270, с. 28–29]. 

Така форма роботи вигідна й роботодавцям, оскільки дає можливість 

зменшити витрати на утримання офісу: витрати на техніку, оренду офісу, 

організацію робочого місця робітника, оплату комунальних послуг, виплату 

відпусток і лікарняних. Крім того, фриланс дає змогу роботодавцю значно 

розширити межі пошуку спеціалістів на вакантні посади. 

Програмування та розробка сайтів нині є основними сферами електронної 

самозайнятості [241, с. 22], що впливає на специфіку вакансій у сфері 

програмування. Майбутні інженери-програмісти повинні вміти 

використовувати сучасні засоби виробництва й комунікації (компактна та 

доступна комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, Інтернет) і працювати 

практично на будь-якій відстані від місця, де необхідні результати їх діяльності, 

що називається віддаленою роботою. 

Як суб’єкт ринкових відносин, заклади вищої освіти з метою збереження 

своєї конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг зацікавлені в тому, 

щоб їхні освітні програми відповідали вимогам ринку праці, а випускники 

достатньо засвоювали відповідну програму. Тому вивчення цільового ринку 

праці та вимог роботодавців до професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів є, на нашу думку, важливим завданням, яке потребує детального 

розгляду. Спочатку вважаємо за доцільне проаналізувати дослідження, 

проведені російськими й українськими науковцями та організаціями щодо 

з’ясування вимог роботодавців до кваліфікації програміста, потім наведемо дані 

власного дослідження. Адже попит формують роботодавці, виходячи зі своїх 

економічних інтересів і потреб, а не система вищої освіти, яка є каналом 

формування пропозиції професіоналів. 

Як зазначає О. І. Русанова, нині на ринку вакансій спостерігаються певні 

зміни не тільки в зростанні потреби в спеціалістах у галузі ІТ, а й у вимогах до 

майбутніх спеціалістів [240, с. 224]. І. Ю. Шполянська та Н. Ю. Мисиченко 

вважають, що вимоги роботодавців до рівня підготовки IT-фахівців постійно 



 63

будуть зростати, що пов’язано, передусім, із бурхливим упровадженням 

інформаційних технологій у бізнесі, фінансах, виробництві й інших сферах 

діяльності. Так само й обсяг знань, який необхідно засвоювати IT-спеціалістам, 

щоб залишатися затребуваними на ринку праці, буде постійно збільшуватися. 

На думку науковців, нині намітився розрив між рівнем очікування роботодавців 

і рівнем освіти випускників IT-спеціальностей закладів вищої освіти. У зв’язку 

з надзвичайно швидкими темпами розвитку ІТ уже до моменту закінчення 

навчання знання студентів можуть застарівати [306, с. 333]. У результаті 

проведеного дослідження сучасних вимог російських роботодавців  

до ІТ-спеціалістів на основі результатів аналізу заявок кадрових агенцій через 

Інтернет І. Ю. Шполянська та Н. Ю. Мисиченко виділили значний перелік 

вимог за кожною із заявок на спеціаліста за предметом його діяльності. Серед 

них особливе місце посідають знання певних методологій, принципів і 

стандартів: об’єктно-орієнтоване програмування та проектування, методологія 

впровадження ERP-систем, принципи керування в ІТ (ITIL, Cobit, ISO 9000, 

ISO 20000), принципи побудови CRM-систем, стандарти проектування ІС 

(IDEF, UML), принципи розробки об’єктно-орієнтованих і веб-орієнтованих 

додатків. Більш різноманітні вимоги ставлять роботодавці до оволодіння 

технологіями розробки програмних засобів (СКБД SQL Server, СКБД Oracle, 

AJAX, .NET, Visual Studio, DirectX/OpenGL, ASP, Active Directory, SQL 

Developer, Smarty) та веб-додатків (HTML, DHTML, CSS, JavaScript, VBScript, 

XML), мовами програмування (SQL, MySQL, VB, VBA, C#, C++, Java, Pascal, 

Perl, PHP, SAP, 1С, J2EE, ABAP), професійним ПЗ (OC – Linux, MS Windows 

NT/2000/XP, Unix; ППЗ – MS Office; засоби проектування та моделювання ІС – 

BPWIN, ERWIN, Oracle Designer, MS Visio, RUP, Rational Rose, ARIS; програми 

тестування ПЗ – Bug Tracking, ClearQuest, Rational Robot, Silk Performer; 

системи контролю за версіями ПЗ – CVS, Subversion, VSS, Bug-tracking systems; 

сервери – Apache, IIS). 

Проведений Д. Є. Щедролосьєвим у 2011 р. аналіз вимог сучасного 

роботодавця й системи грейдів ІТ-компаній відображає складові професійної 
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компетентності (досвід (знання, уміння, навички), якості, спрямованість, 

рефлексія) у структурі особистості інженера-програміста, необхідні на різних 

щаблях професійного зростання (стажист, початківець, розробник, провідний 

розробник, менеджер/лідер команди, фахівець із роботи з клієнтами, 

архітектор, аналітик, керівник проекту) [307]. Серед компетенцій, виділених 

Д. Є. Щедролосьєвим, як важливі для роботодавців, особливе місце посідають 

такі: знання й досвід роботи з певної технології програмування; уміння 

застосовувати та комбінувати добре відомі прийоми програмування й типові 

алгоритми, уміння бачити проект загалом; знання стандартів якості 

супроводження документації; здатність визначити архітектуру програми; 

уміння формалізації, знання з аналізу системи, уміння сформувати вимоги й 

оцінити можливості; наполегливість, уважність, ініціативність, 

відповідальність; здатність до пошуку нової інформації; уміння працювати в 

колективі; критичне й оперативне мислення; висока працездатність і 

ретельність у праці; спрямованість на подальший професійний розвиток; 

здатність до аналізу, синтезу, порівняння, співставлення, оцінювання 

інформації; здатність аналізувати власні помилки; адекватна самооцінка тощо. 

О. В. Наумук, проаналізувавши вимоги до посади інженера-програміста в 

комерційних структурах України (фірмах, компаніях, торговельних мережах 

тощо), що розміщені на сайтах вакансій (0564.ua/job, rabota.ua, work.ua, 

trud.gov.ua, hh.ua), виділив такі його обов’язки: встановлення, налаштування й 

адміністрування поштового, проксі-сервера й веб-сервера; адміністрування бази 

даних; контроль за порушенням правил користування локальних обчислювальних 

мереж і уживання заходів щодо усунення проблем; здійснення антивірусного 

захисту локальної мережі й серверу; уміння програмувати мережне обладнання 

(роутери, модеми, шлюзи); знання принципів роботи ТСР/ІР та адміністрування 

ІР-мереж; знання HTML, XML, XSLT, XHTML, WebServices, CSS, *nix систем; 

володіння клієнт-серверними технологіями тощо [176, с. 355]. 

На думку О. Я. Кучерук, ІТ-ринок в Україні висуває нині такі вимоги до 

інженерів-програмістів: уміти чітко ставити завдання та знаходити 
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нестандартні рішення; уміти розв’язувати завдання розробки, вибору й 

перетворення алгоритмів і математичних моделей з метою ефективної 

реалізації програмного продукту; уміти використовувати сучасні інформаційні 

технології та комп’ютерну техніку для побудови й обслуговування 

інформаційних комп’ютеризованих систем у різних галузях науки та народного 

господарства; уміти будувати й використовувати моделі для опису та 

прогнозування різноманітних явищ, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз; 

уміти організовувати та проводити дослідження; мати високий рівень логічного 

мислення, здатність до абстрагування та розуміння взаємозв’язків між 

елементами, гнучкість і критичність мислення, аналітичні здібності; бути 

готовим до постійного поповнення знань, неперервної самоосвіти та 

самовдосконалення [145]. 

Зважаючи на вищезазначене, ми розглянули ринок праці України на основі 

заявок кадрових агенцій, роботодавців на сайтах вакансій. Аналіз мав на меті 

виявити сучасні вимоги вітчизняних роботодавців до професійної підготовки 

майбутніх програмістів. 

Вимоги згруповано відповідно до сфер професійної діяльності, наведених 

у табл. 1.1, з яких ми виокремили такі: розробка програмного забезпечення, 

веб-програмування, програмування ігор, розробка баз даних, програмування 

великих даних, тестування програмного забезпечення, 3D програмування, 

системний аналіз, розробка систем (архітектор), менеджмент проектів, 

програмування мікроконтролерів, сервісне обслуговування, проектування 

інтерфейсів. Опис обов’язків, вимог та особистих якостей за цими вакансіями 

наведено в додатку А, табл. А.3. 

Важливим кроком до фіксації вимог роботодавців ІТ-індустрії до 

майбутніх програмістів є розробка професійних стандартів – вимог до знань, 

умінь і навичок ІТ-спеціалістів, що розроблені Радою з 

конкурентоспроможності ІКТ. На сьогодні в Україні розроблено 5 стандартів: 

“Фахівець з розробки програмного забезпечення” [225], “Керівник проектів у 

галузі інформаційних технологій” [221], “Менеджер продуктів у сфері 
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інформаційних технологій” [222], “Фахівець з інформаційних ресурсів” [223], 

“Фахівець з інформаційних систем” [224]. Ці стандарти мають важливе 

значення для сфери професійної освіти, адже надають інформацію для 

створення якісних освітніх стандартів, освітніх програм і навчальних програм 

для короткострокового навчання, підвищення кваліфікації, професійної 

перепідготовки, довгострокового навчання. Вони дають змогу вибудувати 

систему оцінювання якості професійної підготовки відповідно до вимог 

роботодавців. Проте їх незначна кількість порівняно з переліком вакансій у 

базах даних не дає змоги повністю їх використовувати з метою професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Отже, у результаті аналізу вимог суспільства (за вимогами роботодавців у 

вакансіях і стандартах) до якості професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів можна зробити такі підсумки: на ринку праці існує велике 

професійне замовлення на кваліфікованих спеціалістів у галузі програмування, 

що зумовлено швидкими темпами розвитку галузі, мобільністю працівників і 

високою їх конкуренцією; назви професій у галузі програмування та вимоги до 

претендентів на посади відрізняються значною різноманітністю, що зумовлено 

широким спектром технологій і мов програмування та сфер діяльності 

майбутніх інженерів-програмістів; вимоги, обов’язки й особисті якості, що 

пропонуються для майбутніх-інженерів програмістів на ринку праці, можна 

згрупувати відповідно до сфер професійної діяльності, які були виділені нами в 

розділі (розробка програмного забезпечення, веб-програмування, 

програмування ігор, розробка баз даних, програмування великих даних, 

тестування програмного забезпечення, 3D програмування, системний аналітик, 

розробка систем (архітектор), менеджмент проектів, програмування 

мікроконтролерів, сервісне обслуговування, проектування інтерфейсів). 

Наявність професійних стандартів, що розроблені Радою з 

конкурентоспроможності ІКТ в Україні, не дає змоги брати їх цілком за основу 

для професійної підготовки майбутніх програмістів через недостатню кількість 
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описаних професій, що потребує подальшої їх розробки за іншими сферами 

діяльності програмістів.  

 

1.2. Огляд зарубіжних систем і програм професійної підготовки 

інженерів-програмістів 

 

Стрімке зростання рівня розвитку науки, техніки та технологій, соціально-

економічний розвиток суспільства, виникнення нових галузей знань приводять 

до підвищення вимог до якості професійної підготовки фахівців усіх галузей. 

Удосконалення професійної підготовки фахівців з програмування, критичний 

аналіз і модернізація освітніх програм, оновлення змісту професійної та 

загальної підготовки, узгодження кваліфікацій відповідно до Європейських 

кваліфікацій є пріоритетними напрямами роботи закладів вищої освіти, які 

здійснюють підготовку фахівців із ІТ.  

Відображенням попиту на фахівців з програмування, що зростає, є 

збільшення чисельності закладів освіти, які здійснюють підготовку. 

В Академічному рейтингу університетів світу у 2015 р. (Шанхайському 

рейтингу) з інформатики [311] представлено 63 університети із США, 45 – 

з Китаю, 16 – з Великої Британії, 10 – з Австралії, 9 – з Іспанії, 7 – з Канади, 9 – 

з Ізраїлю, 5 – з Південної Кореї, 4 – з Італії, по 3 – із Саудівської Аравії та 

Бельгії, по 2 – з Франції, Німеччини, Швейцарії, Бразилії, Австрії, Сінгапуру, 

Данії та Ірану, по 1 – з Японії, Швеції та Португалії. Важливо зазначити, що 

перші 10 місць у рейтингу посідають університети США, з них на перших 

трьох позиціях такі, як: Стенфордський університет (Leland Stanford Junior 

University), Массачусетський технологічний університет (Massachusetts Institute 

of Technology), Каліфорнійський університет у Берклі (University of California, 

Berkeley).  

Високі місця американських університетів у світових рейтингах, 

безумовно, викликає інтерес науковців і педагогів-практиків щодо вивчення 

організації самої професійної підготовки, а також змісту й організації навчання. 
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Програми підготовки розробників програмного забезпечення (фахівців з 

програмної інженерії) у США пропонують на рівнях асоціату (Associate’s 

Degree in Software Engineering), бакалаврату (Bachelor’s Degree in Software 

Engineering) і магістратури (Master’s Degree in Software Engineering). Кількість 

університетів, які здійснюють підготовку фахівців у галузі інформаційних 

технологій, є близькою до 220.  

Підготовка здійснюється за спеціальностями “Обчислювальна техніка” 

(Computer engineering), “Комп’ютерні науки” (Computer science), “Інформаційні 

системи” (Information Systems), “Інформаційні технології” (Information 

Technology), “Програмна інженерія” (Software Engineering). Спеціальність 

“Обчислювальна техніка” в академічній сфері охоплює широкі галузі 

інформатики й електротехніки. У Керівництві з викладання програми для 

бакалаврату в галузі обчислювальної техніки (Computer Engineering 2004. 

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer 

Engineering) [321] її визначено як дисципліну, яка вивчає технології 

проектування, побудови, упровадження та супроводу програмних і апаратних 

компонентів сучасних обчислювальних систем та комп’ютерного обладнання. 

Комп’ютерну інженерію традиційно розглядають як поєднання інформатики й 

електротехніки. Студенти вивчають проектування цифрових апаратних систем, 

включаючи комунікаційні системи, а також комп’ютери та обладнання, що 

містять комп’ютери. Вони опановують способи розробки програмного 

забезпечення, що має стосунок до цифрового обладнання, а також питання 

використання цифрових пристроїв користувачами та їх убудовування в інше 

обладнання (наприклад, мобільні телефони, цифрові аудіоплеєри, цифрове 

відео, записувальне обладнання, часові системи, машини для рентгенівського 

опромінення тощо). Ця спеціальність має технічну спрямованість, зокрема 

приділено більше уваги апаратному забезпеченню, ніж програмному. 

Спеціальність “Інформаційні системи” як галузь знань робить значний 

внесок у кілька галузей, включаючи бізнес і уряд. Інформаційні системи є 

складними, тому вимагають технічного й організаційного досвіду для їх 
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проектування, розробки та управління. Вони впливають не тільки на операції, а 

й на стратегії комерційних і урядових організацій. Асоціація обчислювальної 

техніки (Association for Computing Machinery (ACM)) визначає фахівців 

інформаційних систем як таких, що здійснюють інтеграцію рішень у галузі 

інформаційних технологій і бізнес-процесів для задоволення інформаційних 

потреб бізнесу та різних підприємств [386]. 

“Інформаційні технології” (ІТ) у найбільш широкому розумінні охоплюють 

усі аспекти комп’ютерних технологій. ІТ, як академічна дисципліна, вивчає 

питання, пов’язані із захистом користувачів і задоволенням їх потреб в 

організаційному й соціальному контексті за допомогою вибору, створення, 

застосування, інтеграції та адміністрування обчислювальних технологій. ІТ-

програми спрямовані на надання ІТ-випускникам знань і навичок для того, щоб 

вони могли отримати відповідні посади фахівців у галузі ІТ після закінчення 

навчання та зростати до керівних посад або проводити дослідження в аспірантурі. 

Зокрема, протягом п’яти років після закінчення навчання студент повинен уміти: 

пояснювати й застосовувати відповідні ІТ та використовувати відповідні 

методології для надання допомоги людям або організаціям у досягненні 

поставлених цілей і завдань; діяти як захисник користувача; керувати 

інформаційними ресурсами індивіда або організації; передбачати мінливий 

напрям ІТ та оцінювати ймовірну корисність нових технологій для фізичних осіб 

або організацій; розуміти й у деяких випадках бути в змозі зробити свій внесок у 

наукові, математичні та теоретичні основи, на яких будуються ІТ; жити та 

працювати в співробітництві з іншими членами суспільства [366, с. 9–10]. 

Зупинимося детальніше на спеціальностях “Комп’ютерні науки” та 

“Програмна інженерія” як таких, що найбільше відповідають професії 

програміста як розробника програмного забезпечення різного призначення. 

Спеціальність “Комп’ютерні науки” ґрунтується на низці дисциплін. 

Університетське навчання інформатики вимагає від студентів використання 

концепцій з багатьох різноманітних галузей. Усі студенти, які вивчають 

інформатику, повинні поєднувати теорію та практику, розуміти важливість 
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узагальнення й абстракції, а також цінувати гарні інженерні рішення [233, 

с. 190]. Сукупність знань з інформатики складається з 14 галузей, а саме: 

дискретні структури (DS), основи програмування (PF), алгоритми та теорія 

складності (AL), архітектура й організація ЕОМ (AR), операційні системи (OS), 

розподілені обчислення (NC), мови програмування (PL), взаємодія людини й 

машини (HC), графіка й візуалізація (GV), інтелектуальні системи (IS), 

управління інформацією (IM), соціальні та професійні питання програмування 

(SP), програмна інженерія (SE), методи обчислень (CN), людино-машинна 

взаємодія (HC). Про кожну з них докладно написано в Рекомендаціях з 

викладання програмної інженерії й інформатики в університетах [233]. Також у 

цьому документі зазначено загальні та професійні характеристики випускників 

факультетів інформатики. Перші включають у себе такі якості:  

1. Системний погляд на дисципліну. Цілі навчання, пов’язані з 

конкретними модулями знань, мають тенденцію фокусуватися на окремих 

концепціях і темах, що згодом може привести до фрагментарного засвоєння 

дисципліни. Особи, які навчаються, повинні розвинути в собі високорівневе 

розуміння систем загалом. Це сприйняття має долати деталі окремих реалізацій 

різних компонент і давати загальне розуміння структури комп’ютерних систем і 

процесів їх створення й аналізу. 

2. Розуміння зв’язку теорії та практики. Фундаментальний аспект 

інформатики – це рівновага між теорією та практикою, їх тісний зв’язок одна з 

одною. Випускники повинні чітко розуміти не тільки теоретичну частину 

матеріалу, а й вплив теорії на практику. 

3. Стійке володіння основними методами інформатики. У процесі навчання 

студенти стикаються з багатьма загальними методами, такими як абстракція, 

рекурсія й еволюційні зміни. Випускники повинні усвідомлювати широту 

застосування цих методів у галузі інформатики й не зводити їх застосовність 

тільки до того матеріалу, у межах якого вони були представлені. 

4. Досвід участі у великому проекті. Для того, щоб випускники вміли 

грамотно застосовувати отримані знання, вони обов’язково повинні взяти 
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участь хоча б в одному реальному проекті. Такий досвід навчає студентів 

практично використовувати набуті навички та змушує студентів інтегрувати 

матеріал, засвоєний на різних курсах. 

5. Здатність до адаптації. Однією з основних характеристик інформатики 

протягом усієї її відносно невеликої історії є дуже швидкий темп змін. Тому 

випускники повинні володіти глибокими фундаментальними знаннями, що 

допомагають їм формувати нові необхідні навички в міру того, як еволюціонує 

галузь.  

Вивчаючи інформатику, студенти повинні розвинути широкий діапазон 

професійних якостей, зокрема: когнітивні якості, що належать до специфічних 

для інформатики видів інтелектуальної діяльності; практичні знання, пов’язані 

з інформатикою; додаткові якості, можливо, розвинені в контексті 

інформатики, але мають загальний характер і застосовні також і в інших 

контекстах. 

До когнітивних навичок, пов’язаних з інформатикою, належать такі: 

1. Знання та розуміння. Демонстрація знань і розуміння основних фактів, 

концепцій, принципів та теорій, пов’язаних з інформатикою. 

2. Моделювання. Використання набутих навичок у моделюванні та 

проектуванні інформаційних систем з демонстрацією здатності вибору 

правильних компромісних рішень. 

3. Вимоги. Виявлення й аналіз критеріїв і вимог, що висуваються до 

конкретних завдань, планування стратегій їх вирішення. 

4. Критична оцінка й тестування. Аналіз того, наскільки конкретна 

інформаційна система відповідає критеріям, визначеним для її використання й 

майбутнього розвитку. 

5. Методи й засоби. Використання відповідних теоретичних знань, 

практичних навичок та інструментів для проектування, реалізації й оцінювання 

комп’ютерних систем. 

6. Професійна відповідальність. Дотримання професійних, соціальних та 

етичних норм, що стосуються галузі комп’ютерних технологій. 
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Практичні навички з інформатики пов’язані із специфікацією, 

проектуванням і реалізацією комп’ютерних систем; оцінюванням систем і їх 

якісних характеристик, можливих компромісних шляхів вирішення 

конкретного завдання; застосуванням принципів ефективного управління 

інформацією до різних видів інформації, включаючи текстову, графічну, відео- 

і звукову; застосуванням принципів людино-машинного взаємодії в оцінюванні 

та створенні широкого діапазону продуктів, включаючи користувацькі 

інтерфейси, web-сторінки й мультимедійні системи; визначенням ризиків і 

дотичних до питань безпеки аспектів експлуатації комп’ютерного обладнання в 

заданому контексті; ефективним використанням адекватних інструментів у 

розробці й документуванні ПЗ, з акцентом на повному розумінні процесу 

вирішення практичних завдань за допомогою комп’ютера; ефективною 

експлуатацією комп’ютерного обладнання та програмних засобів. 

Крім того, майбутній випускник спеціальності “Комп’ютерні науки” 

повинен мати й такі додаткові якості: здатність публічно виступати перед 

різними аудиторіями з доповідями / повідомленнями про технічні проблеми та 

шляхи їх вирішення; уміння ефективно працювати у виробничому оточенні; 

здатність до кількісного мислення (розуміння і пояснення кількісних 

характеристик проблеми); вміння управляти власним навчанням, розвитком і 

часом; організаторські якості; прагнення завжди бути в курсі поточного стану 

справ у дисципліні, продовжувати свій професійний розвиток. 

Найбільш сучасним документом, що регламентує створення навчальних 

планів з програмної інженерії, є рекомендації для розробки навчальних планів 

підготовки бакалаврів та асоціатів з програмної інженерії, розроблені 

Міжнародними організаціями Association for Computing Machinery (ACM) та 

IEEE Computer Society (IEEE CS) у межах Навчального плану з комп’ютеризації 

(Computing Curricula 2014) [380], у яких визначено структуру та зміст обсягу 

знань, виділено ядро базових знань. Рекомендації є логічним продовженням та 

адаптацією вже існуючих рекомендацій 2004 та 2009 рр. і слугують основою 

освітніх стандартів підготовки фахівців з програмної інженерії у країнах світу.  
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Розробники документа обґрунтовують свій вибір структури та змісту 

навчального плану тим фактом, що програмна інженерія зазнала певної 

еволюції та кардинальних змін з початку свого існування. Автори 

підкреслюють, що підготовка фахівців з програмної інженерії має охоплювати 

інформатику, інженерію, математику та статистику, психологію й соціальні 

науки, менеджмент, включати професійну практику та кодекс честі.  

“Програмну інженерію” визначають як систематичне використання 

наукових і технологічних знань, методів і досвіду для проектування, 

упровадження, тестування та документування програмного забезпечення [358]. 

Більш сучасним визначенням програмної інженерії можна вважати тлумачення 

програмної інженерії як “використання систематичного, дисциплінованого, 

кількісно вимірюваного підходу до розвитку, функціонування та підтримки 

програмного забезпечення, тобто використання інженерії до програмного 

забезпечення” [360]. Програмна інженерія, за означенням об’єднаної комісії 

ACM і IEEE Computer Science [233], якісно відрізняється від інших інженерних 

дисциплін нематеріальністю ПЗ і дискретною природою його функціонування. 

Програмна інженерія прагне інтегрувати принципи математики й інформатики 

з інженерними підходами, розробленими для виробництва матеріальних 

артефактів. Ґрунтуючись на математиці й комп’ютингу, програмна інженерія 

розробляє систематичні моделі й надійні методи виробництва високоякісного 

програмного забезпечення, і цей підхід поширюється на всі рівні – від теорії та 

принципів до реальної практики створення ПЗ, яка найкраще помітна стороннім 

спостерігачам. Програмна інженерія ґрунтується на низці дисциплін. 

Теоретичні та концептуальні засади навчання програмної інженерії лежать, 

передусім, у різних галузях інформатики (Computer Science), однак для 

здобуття повноцінної освіти студентам необхідно бути знайомими з рядом 

концепцій з інших галузей, таких як математика, інженерія, управління 

проектами й одна або кілька конкретних предметних галузей. Усі студенти, які 

вивчають програмну інженерію, повинні вміти інтегрувати теорію та практику, 

розуміти важливість абстракції й моделювання, бути здатними розбиратися в 
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нових для себе предметних галузях, які не пов’язані прямо з комп’ютингом, а 

також розуміти значущість гарного проектування. 

Доцільно розглянути, як у рекомендаціях визначено результати для 

студентів, котрі вивчають програмну інженерію. Студенти мають бути 

спроможними продемонструвати такі якості: професійні знання (володіння 

знаннями програмної інженерії та навичками, а також професійними 

стандартами, необхідними для початку діяльності як програмного інженера); 

технічні знання (розуміння та використання відповідних теорій, моделей і 

технологій для визначення проблеми та її аналізу, проектування програмного 

забезпечення, його розробки, впровадження, перевірки й документування); 

робота в команді (робота індивідуально й у команді для розробки та 

впровадження якісних програмних продуктів); знайомство з кінцевим 

користувачем (розуміння важливості переговорів, звичок ефективної роботи, 

лідерства та комунікації із зацікавленими особами в типовому середовищі 

розробки програмного забезпечення; уміння йти на компроміс (приведення у 

відповідність конфліктних цілей проекту, знаходження компромісів в 

обмеженнях вартості, часу, знань, існуючих систем та організацій); 

продовження професійного розвитку (вивчення нових моделей, технологій і 

розуміння необхідності продовження професійного розвитку). 

Як можна побачити, у рекомендаціях значну увагу приділено не лише 

професійним і технічним знанням студентів, а й міжособистісним відносинам, 

комунікації, прийняттю рішень. 

В основу рекомендацій було покладено загальні принципи комп’ютерної 

науки, а також спеціальні принципи, які відображають специфіку програмної 

інженерії: 

1. Програмна інженерія в спектрі комп’ютерної науки. Рекомендації 

стосуються саме програмної інженерії, але посилаються на інші комп’ютерні 

дисципліни, а також пропонують шляхи впровадження в інші дисципліни. 

2. Довідкові дисципліни. Студент повинен вивчати не лише комп’ютерні 

дисципліни, а також інші: математику, інженерію, управління проектами, – як 

теоретично, так і практично. 
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3. Еволюція навчальних планів. У зв’язку зі швидким прогресом 

програмної інженерії компоненти навчального плану можуть оновлюватися й 

удосконалюватися. 

4. Організація навчальних планів. Моделі навчального плану компонують 

елементи знань у прості навчальні блоки, що робить їх простими для 

впровадження для педагогів, а також для видавців підручників. 

5. Ядро програмної інженерії. Рекомендації визначають загальні теми 

дисципліни, навички та знання, якими мають володіти всі студенти. 

6. Включення знань програмної інженерії. Опис ключових знань має бути 

стислим і відповідним, повинен бути визначений ключовий набір тем для всіх 

ступенів. Вивчення має починатися зі вступних курсів, продовжуватися 

протягом навчання та доповнюватися додатковими курсами, які можуть бути 

різними залежно від закладу, програми або окремого студента. 

Розглянемо структуру ядра знань, яке в рекомендаціях визначене як освітні 

знання з програмної інженерії (Software Engineering Education Knowledge, 

SEEK). Знання організовані ієрархічно в трьох рівнях: галузь знань (вищий 

рівень); блок/модуль (середній рівень); тема (найнижчий рівень). 

SEEK надає базу для розробки, упровадження та надання освітніх блоків, 

які утворюють навчальний план. Організація й зміст галузей знань та освітніх 

блоків, їх порядок у навчальному плані можуть бути довільними. Навчальне 

навантаження, презентоване у SEEK, у США становить 25% від загального 

навчального плану, інший час може бути відведений для матеріалу зі 

спеціальної програми навчання студентів. 

У табл. 1.3 подано галузі знань, що утворюють SEEK, і відповідні освітні 

блоки з рекомендованою кількістю годин. 

Автори документа наголошують, що в розробці навчальних планів та 

індивідуальних курсів з програмної інженерії на основі SEEK необхідно 

враховувати як методику викладання програмної інженерії, так і змістове 

наповнення. 
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Таблиця 1.3 

Галузі знань з програмної інженерії та освітні блоки 

Назва Години Назва Години 

1 2 3 4 

Основи інформатики 152 
Дизайн програмного 

забезпечення 
48 

Основи інформатики 120 Принципи дизайну 3 

Конструкційні технології 20 Стратегії дизайну 6 

Конструкційні інструменти 12 Архітектурний дизайн 12 

  
Дизайн взаємодії “людина – 

комп’ютер” 
10 

  Робочий проект 14 

  Оцінювання дизайну 3 

Основи математики й 

інженерії 
80 

Верифікація та перевірка 

правильності програмного 

забезпечення 

37 

Основи математики 50 

Термінологія та основи 

верифікації та перевірки 

правильності програмного 

забезпечення 

5 

Основи інженерії для 

програмного 

забезпечення 

22 
Експертиза та статистичний 

аналіз 
9 

Інженерна економіка для 

програмного 

забезпечення 

8 Тестування 18 

  
Аналіз проблем і 

повідомлення про них 
5 
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Продовження табл. 1.3 

1 2 3 4 

Професійна практика 29 
Процес програмного 

забезпечення 
33 

Групова динаміка 

та психологія 
8 Принципи процесів 3 

Комунікативні навички 

(специфічні для 

програмної інженерії) 

15 Реалізація процесів 8 

Професіоналізм 6 
Планування 

та відслідкування проектів 
8 

  
Управління конфігурацією 

програмного забезпечення 
6 

  Еволюційні процеси 
та діяльність 

8 

Моделювання та аналіз 

програмного забезпечення 
28 

Якість програмного 

забезпечення 
10 

Основи моделювання 8 
Принципи та культура якості 

програмного забезпечення 
2 

Типи моделей 12 Гарантування процесу 4 

Основи аналізу 8 Гарантування продукту 4 

Аналіз і специфікація 

технічних вимог 
30 Безпека 20 

Основи технічних вимог 6 Основи безпеки 4 

Виявлення технічних 

вимог 
10 

Комп’ютерна та мережева 

безпека 
 

Специфікація 

та документація  

технічних вимог 

10 
Розробка безпечного 

програмного забезпечення 
8 

Перевірка правильності 

технічних вимог 
4  8 
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Як уже було вказано, рекомендації можуть бути адаптовані для складання 

навчальних планів з дисципліни й окремих курсів залежно від закладу освіти, 

навчальної програми або студентів. 

Департамент електричної інженерії й інформатики (Electrical Engineering and 

Computer Science) Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts 

Institute of Technology) пропонує такі бакалаврські програми для майбутніх 

програмістів: “Електротехніка й інжиніринг” (Electrical Science and Engineering), 

“Електрична інженерія й інформатика” (Electrical Eng. & Computer Science), 

“Комп’ютерні науки й інжиніринг” (Computer Science and Engineering), 

“Комп’ютерні науки та молекулярна біологія” (Computer Science and Molecular 

Biology). Усі студенти починають навчання з двох необхідних вступних предметів, 

основи електротехніки й інформатики, працюючи на таких реальних системах, як 

роботи, мобільні телефони, комп’ютерні мережі та системи. Студенти поступово 

набувають необхідних професійних компетенцій шляхом просування крок за 

кроком до дисциплін вищої складності. Спочатку фундаментальні дисципліни 

надають уявлення про різні сфери інформатики й електротехніки, починаючи від 

схем і електроніки, до прикладної електродинаміки, від принципів розробки 

програмного забезпечення до сигналів і систем. Основні дисципліни й лабораторні 

заняття формують майстерність у межах піддисциплін з мікроелектроніки, обробки 

сигналів, біоелектричної науки й техніки, комп’ютерних систем та обладнання, 

розробки й аналізу алгоритмів, штучного інтелекту. Додаткові предмети 

бакалаврату дають студентам змогу скеровувати свою програму до поглибленого 

оволодіння тем, що відповідають їх специфічним інтересам. Розширена програма 

бакалаврату дає можливість студентам доповнити аудиторні заняття в класі й 

лабораторіях навчанням на основі досліджень. Під час навчання, виконання 

лабораторних робіт, організації роботи в команді, участі в незалежних проектах, а 

також науково-дослідної роботи студенти навчаються принципів та методів аналізу, 

проектування й експериментування в різних галузях електричної інженерії та 

інформатики. Департамент також пропонує цілий ряд програм, які дають змогу 

студентам набути практичного досвіду, як під час спільних промислових проектів, 

здійснених на території кампусу, так і безпосередньо в компаніях-партнерах [329]. 
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Зміст освітніх програм підготовки асоціатів, бакалаврів і магістрів у галузі 

програмування досліджено на прикладі американських університетів: 

Рочестерського технологічного інституту (Rochester Institute of Technology – 

http://www.rit.edu) і Державного університету Сан Хосе (José State University – 

http://www.sjsu.edu), які входять до 50 найкращих університетів США за 

національним рейтингом. На основі цього ми зробили висновок, що структура 

навчальних планів університетів США, які здійснюють підготовку фахівців з 

програмування, є подібною (Додаток Б): навчальні плани поєднують 

загальнонаукову підготовку та професійну підготовку. Загальнонаукова 

підготовка включає гуманітарні дисципліни (liberal arts and sciences), 

математичні та природничі дисципліни (natural sciences), валеологію (wellness 

education) і вступні фахові дисципліни. Вивчення загальнонаукових дисциплін 

відбувається переважно в перші два роки навчання. Професійна підготовка 

фахівців включає обов’язкові курси (required courses), курси за вибором 

студента (electives), а також вільні курси (free courses). Навчальні плани також 

передбачають спільне навчання, практику, дослідницьку роботу, валеологію. 

Детальне вивчення законодавчої та нормативної бази, науково-методичної 

літератури, інформаційних джерел і навчальних планів університетів США дало 

змогу проаналізувати зміст та особливості організації професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів в університетах США. У ході дослідження 

виявлено, що висока якість та ефективність професійної підготовки фахівців з 

програмування в університетах США, безумовно, потребують системного 

вивчення, адаптації та використання в підготовці інженерів-програмістів в Україні. 

Тому ми зупинимося детальніше на досвіді Факультету комп’ютерних наук 

Єльського університету (Computer science Yale University – http://www.cs.yale.edu), 

який здійснює професійну підготовку інженерів-програмістів за програмами 

бакалавра наук і бакалавра мистецтв у галузі комп’ютерних наук та комбінованими 

програмами бакалаврату та магістратури спільно з кафедрами електротехніки, 

математики та психології. Усі ці програми побудовані навколо загального ядра 

п’яти курсів інформатики. Перший, CPSC 201 “Введення в комп’ютерні науки”, дає 

більш широке й глибоке уявлення про науку для студентів, які вже завершили 
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вступний курс у галузі програмування. Решта – охоплюють вивчення дискретної 

математики, структури даних, системного програмування та комп’ютерної 

архітектури, аналіз і проектування алгоритмів. Разом вони включають у себе 

матеріал з  інформатики, який повинен знати кожен студент [325]. 

Програма бакалавра наук у Єльському університеті призначена для студентів, 

які планують продовжити комп’ютинг після закінчення навчання, зокрема з 

технічного управління та консалтингу. Програма бакалавра мистецтв забезпечує 

ґрунтовну комп’ютерну підготовку до роботи в інших галузях, таких як фінанси, 

право, менеджмент або медицина. Комбінована спеціальність “Інформатика та 

математика” призначена для студентів, які зацікавлені дослідженнями у сфері 

обчислювальної математики, використання комп’ютерів у математиці, 

математичних аспектів розробки й аналізу алгоритмів, теоретичних основ 

обчислювальної техніки. Спеціальність “Інформатика та психологія” дає змогу 

студентам поєднувати роботу в цих двох сферах, кожна з яких забезпечує 

інструментами та теорією, які можуть бути застосовані до вирішення проблем у 

відповідній галузі. Такі взаємодії включають у себе штучний інтелект, біологічне 

сприйняття, когнітивні науки, а також нейронні способи обчислення. Спеціальність 

“Електротехніка й обчислювальна техніка” призначена для студентів, зацікавлених 

дослідженнями в галузі комп’ютерної техніки й інших галузях на кордоні між цими 

двома галузями. Вона охоплює також дискретну математику, аналіз і проектування 

алгоритмів, цифрові й аналогові схеми, сигнали та системи, системи програмування 

[391]. Бакалаврські програми включають шість базових курсів і шість додаткових 

курсів з інформатики (бакалавр мистецтв має чотири додаткових курси). Студентам 

у межах академічних свобод дозволяється брати курси інших спеціальностей.  

Розглянемо програми підготовки програмістів у Європі. На основі 

Академічного рейтингу університетів світу (2015) [313] одним із найкращих 

університетів у галузі інженерії/технології й інформатики, одним із провідних 

університетів Європи є Імперський коледж Лондона (The Imperial College of 

Science, Technology and Medicine – https://www.imperial.ac.uk). Студенти можуть 

здобути ступінь бакалавра (Bachelor of Engineering degree або B. Eng) або магістра 

технічних наук (Master of Engineering degree або M. Eng). Наприклад, структура 
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програми комп’ютингу (BEng Computing) [326] Департаменту з комп’ютингу 

(Department of Computing) має забезпечити вивчення фундаментальних принципів 

комп’ютингу; розуміння аспектів інженерії для проектування обчислювальних 

системи, їх упровадження й використання; знання дискретної математики (логіка, 

множини, відносин), яка є основою математики комп’ютингу; чітке розуміння 

класичної математики та статистики, що мають стосунок до програмних додатків у 

галузі техніки й управління; основи архітектури комп’ютера та апаратного 

забезпечення, поряд із програмним забезпеченням, яке може використовувати їх; 

володіння провідними ІТ, такими як штучний інтелект. Аналіз структури цієї 

програми дав змогу виділити ряд цікавих моментів у її формуванні, зокрема: уже на 

першому році навчання під час вивчення окремої вибіркової дисципліни студенти 

знайомляться з основами програмування на конкурсах (Programming Competition 

Training); однією з дисциплін, яку не включено до більшості програм професійної 

підготовки програмістів в Україні, є “Етика в галузі комп’ютингу” (Ethics in 

Computing); серед обов’язкових дисциплін програми – “Презентаційні навички” 

(Presentation Skills), яка має на меті сформувати в студентів навички публічного 

виступу та презентації своїх доробок, чому у вітчизняних освітніх програмах не 

приділено уваги; на другому році навчання як обов’язкова дисципліна студентам 

пропонується “Груповий проект з комп’ютингу” (Computing Group Project), де вони 

вчаться розробляти програмний засіб як груповий проект, що в Україні здійснюють 

окремі викладачі-ентузіасти в межах викладання якоїсь дисципліни з 

програмування тощо. 

Ліверпульський університет (University of Liverpool – http://www.liv.ac.uk) 

готує магістрів наук у галузі інформаційних технологій, а також має багато 

аспірантських програм на кількох факультетах. Так, на факультеті інформатики 

пропонують широкий вибір модулів, тож студент можете адаптувати свій курс до 

технологій і промисловості, які його найбільше цікавлять. Студент також може 

обрати 4-річну навчальну програму для здобуття ступеня магістра інженерії (master 

of Engineering) і комбіновані курси з іншими факультетами, включаючи інжиніринг, 

управління й біонауки. Зокрема, на факультеті пропонують такі програми для 

навчання програмістів: розробка програмного забезпечення (Software Development), 



 82

математика та комп’ютерні науки (Mathematics and Computer Science), Інтернет-

комп’ютинг (Internet Computing), фінансовий комп’ютинг (Financial Computing) 

тощо [373]. На факультеті студентам пропонують такі курси: “Вступ до 

програмування”, “Вступ до баз даних”, “Комп’ютерні системи”, “Концепції 

операційних систем”, “Основи алгоритмізації”, “Основи інформатики”, “Логіка в 

інформатиці”, “Розподілені системи”, “Групова розробка проектів”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Скриптові мови”, “Семантика мов програмування”, 

“Передові веб-технології”, “Онтологічні мови та їх застосування”, “Мобільний 

комп’ютинг”, “Робототехніка й автономні системи”, “Хмарні обчислення”, “Великі 

дані” тощо. 

У навчанні в Ліверпульському університеті використовують модульну 

систему: класичну, що складається з двох модулів, і факультативну – з одного 

модуля. Обидва підходи до навчанні спрямовані на здобуття глибоких знань і 

практичних навичок у сфері комп’ютерної криміналістики, інформаційної безпеки, 

інженерного та програмного забезпечення інформаційних процесів. Це повною 

мірою задовольняє потреби Великої Британії з підготовки фахівців у галузі 

інформаційної безпеки. Навчаючись за цією програмою, студенти опнановують 

інформаційні технології й різноманітні інструменти, які їм знадобляться для 

проектування, побудови та управління інформаційних систем, а також для 

визначення витоку інформації й порушення її безпеки. Вступити на навчання за 

цією програмою можна за ступенем бакалавра із цього напряму, можна також 

здобути освіту на рівні бакалавра не за профілем, але за умови практичної роботи в 

цій галузі не менше двох років [100, с. 86]. 

Зразкова школа інформації й комунікації в Сорбоні (Париж) (L’Ecole de 

référence en Information et Communication – CELSA Paris-Sorbonne, 

http://www.celsa.fr) спеціалізується на підготовці фахівців для засобів масової 

інформації, зокрема за профілем, який пов’язаний з інформаційними 

технологіями, інформаційним менеджментом і засобами захисту суспільно 

значущої інформації. Обов’язковою умовою навчання є дослідницька робота 

студентів, їхнє стажування за вибором у країнах Європи, Азії, Америки, 

Австралії, на півночі й півдні Африки [100, с. 86]. 
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У Берлінському відкритому університеті (Freie Universität Berlin – 

http://www.fu-berlin.de) дослідницькі програми відзначаються розмаїтістю наукових 

напрямів; студенти можуть займатися в міждисциплінарних галузях наукових 

досліджень, що сприяє кращій передачі знань і формуванню умінь і навичок в 

інноваційних сферах. Серед цих напрямів треба виділити такі монопрограми 

бакалавра, як біоінформатика (Bioinformatik), інформатика (Informatik) та медіа-

інформатика (Medieninformatik). За програмою навчання з інформатики [353] 

студенти вивчають основи алгоритмів і програмування, питання технічної, 

теоретичної та практичної інформатики, математику, а загальнопрофесійна 

підготовка охоплює такі компетенції, як: знання мов, інформаційна та медіа-

грамотність, організаційні й управлінські навички, соціально-комунікативна 

компетентність та додаткові професійні знання й навички. Структура та 

послідовність програми включає модулі, опис результатів навчання, зразковий 

навчальний план, положення, що визначають вид і вимоги до іспитів модулів, а 

також кількість кредитів, кількість годин робочого навантаження. 

Серед 30 кращих університетів світу з ІТ-освіти [313] п’ять азійських 

університетів, зокрема Наньянський технологічний університет (Nanyang 

Technological University), Університет Цинхуа (Tsinghua University), Національний 

університет Сінгапура (National University of Singapore), Харбінський 

технологічний університет (Harbin Institute of Technology), Шанхайський 

університет Цзяо Тун (Shanghai Jiao Tong University), освітні програми яких були 

нами проаналізовані. Як приклад, опишемо систему професійної підготовки 

майбутніх програмістів у Наньянському технологічному університеті, де в Школі 

електротехніки й електронної техніки (School of Electrical and Electronic Engineering) 

здійснюється підготовка за спеціальностями “Обчислювальна техніка” (Computer 

Engineering), “Комп’ютерні науки” (Computer Science), “Інжиніринг” (Engineering), 

а також є можливість навчатися за програмами подвійних дипломів, які дають 

змогу отримати два бакалаврських дипломи (наприклад, ступінь у галузі бізнесу й 

обчислювальної техніки), за подвійними основними програмами, які пропонують 

єдину програму ступеня з двома різними спеціальностями та комплексними 

програмами (наприклад, фінансовий інжиніринг), які дозволяють здобути вищу 
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освіту зі ступенем магістра, якщо студенти завершують усю програму. У 

навчальному плані [309] спеціальності “Комп’ютерні науки”, крім традиційних і 

обов’язкових інформатичних дисциплін (“Вступ до обчислювального мислення” 

(Introduction to Computational Thinking), “Операційні системи” (Operating Systems), 

“Цифрова логіка” (Digital Logic), “Алгоритми” (Algorithms) та ін.) і математичних 

дисциплін (“Дискретна математика” (Discrete Mathematics), є гуманітарні 

дисципліни. Наприклад, дисципліна “Інженерне спілкування” (Engineering 

Communication) передбачає освоєння студентами важливих елементів академічної 

грамотності, включаючи вміння писати короткі академічні тексти, технічні 

пропозиції та звіти, презентувати теми з інжинірингу. Цікавою відмінністю 

програми є те, аналогів чого немає в українській системі професійної підготовки 

майбутніх програмістів, – це цикл дисциплін з кар’єрного зростання. Першу 

дисципліну “Основи для кар’єри” (Absolute Basics for Career by MLCPS) 

пропонують на першому році навчання, вона націлена на надання студентам 

глибокого розуміння самого себе й уміння комбінувати та створювати свій 

професійний бренд за допомогою різноманітних методів і прийомів техніки пошуку 

роботи. Другу – “Кар’єра вгору!” (Career Power Up! by MLCP) – на четвертому році 

програми з метою підготовки студентів до ефективної праці на своїх робочих 

місцях, надаючи їм основи ділового спілкування, столового етикету, управління 

конфліктами. 

За цією програмою навчання студенти можуть обрати п’ять факультативів із 

шести запропонованих спеціалізацій: “Високопродуктивні обчислення” (High 

performance computing), “Цифрові медіа” (Digital media), “Інформаційні системи” 

(Information systems), “Інтелектуальні системи (Intelligent systems), “Інформаційна і 

кібербезпека” (Information and cyber security), “Наука про дані” (Data science). На 

третьому або четвертому році навчання студентам пропонують пройти професійне 

стажування (Professional Internship). На деякі дисципліни за навчальним планом 

виділено 10 додаткових годин на семестр для поглибленої роботи зі студентами, 

проведення додаткових інструктажів, досліджень, а також опрацювання 

лабораторних робіт. 



 85

За Академічним рейтингом університетів світу (2015) [313], до переліку 

100 найкращих закладів вищої освіти світу входять такі університети Канади, як 

Торонтський університет (University of Toronto), Університет Ватерлоо (University 

of Waterloo), Альбертський університет (University of Alberta) та Університет 

Британської Колумбії (University of British Columbia). Ми проаналізували систему 

підготовки програмістів у цих університетах на основі опису програм підготовки в 

галузі інформатики. Зупинимося, для прикладу, на описі програм Торонтського 

університету. У цьому закладі освіти підготовка майбутніх програмістів 

здійснюється на кількох різних факультетах за спеціальностями “Прикладна 

математика” (Applied Mathematics), “Електроніка й обчислювальна техніка” 

(Electrical and Computer Engineering), “Комп’ютерні науки” (Computer Science) та 

багатьма спеціалізаціями з поєднанням програм, зокрема “Комп’ютерні науки й 

фізика”, “Комп’ютерні науки та статистика”, “Комп’ютерні науки. Штучний 

інтелект”, “Комп’ютерні науки. Програмна інженерія” тощо. 

Програма “Прикладна математика” передбачає вивчення математичних 

дисциплін і статистики, проте студентам пропонують обов’язкове вивчення 

дисциплін з програмування “Вступ до комп’ютерних наук” (Introduction to 

Computer Science), “Прискорений вступ до інформатики” (Accelerated 

Introduction to Computer), “Вступ до наукових, символічних та графічних 

обчислень” (Introduction to Scientific, Symbolic, and Graphical Computation), 

“Чисельні апроксимації, інтеграції та звичайні диференціальні рівняння” 

(Numerical Approximation, Integration and Ordinary Differential), “Обчислювальні 

методи для диференціальних рівнянь” (Computational Methods for Partial 

Differential), “Високоефективні наукові обчислення” (High-Performance 

Scientific Computing) тощо. Залежно від попередньої підготовки студентів на 

першому курсі їм дають вибір за умови відсутності курсу програмування в 

середній школі між спрощеним та інтенсивним курсом з програмування. Також 

за програмою навчання студенти мають обрати й загальнопрофесійні та 

гуманітарні дисципліни, наприклад, такі як “Наука та цінності” (Science and 

Values), “Історія й філософія науки та техніки” (History and Philosophy of 
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Science and Technology), “Моральна психологія” (Moral Psychology), 

“Раціональність і дії” (Rationality and Action) тощо [341]. 

Навчання за програмою “Електроніка та обчислювальна техніка” 

передбачає в перші два роки вивчення основ, необхідних для вибору 

спеціалізації на 3–4-му роках навчання. Студент може обрати одну із чотирьох 

галузей, що становлять для нього інтерес, і дві додаткові для ґрунтовного їх 

вивчення, щоб створити своє власне поєднання компетентностей у галузі 

біомедицинської інженерії, мехатроніки й систем керування, програмного та 

апаратного забезпечення, енергетичних систем, цифрової й аналогової 

електроніки, електромагнетизму та мікрохвиль, фотоніки й зв’язку [374]. 

Факультет комп’ютерних наук в Університеті Торонто пропонує величезний 

вибір комп’ютерних курсів і програм. Програма з інформатики [324] має такі 

акценти, на яких можуть сфокусувати своє навчання майбутні програмісти: 

штучний інтелект, комп’ютерна лінгвістика й обробка природної мови, 

комп’ютерні системи, машинний зір, формальні мови та логіка, ігровий дизайн, 

людино-машинна взаємодія, наукові розрахунки, теорія обчислень, веб та Інтернет-

технології. Департамент пропонує студентам чіткі інструкції з вибору дисциплін 

першого року навчання залежно від обраної освітньої траєкторії (рис. 1.1). 

В освітніх стандартах підготовки бакалаврів з інформаційних технологій 

Computing Curriculum Standard J07 [354], розроблених Японським товариством 

з обробки інформації (Information Processing Society of Japan (IPSJ)) на основі 

американських освітніх стандартів Computing Curricula 2005, визначено зміст 

навчання, навички, якими повинні володіти успішні випускники  

ІТ-спеціальностей з п’яти традиційних галузей комп’ютингу. Зокрема, у галузі 

“Комп’ютерні науки” за типовим навчальним планом пропонують вивчення 

таких дисциплін, як: “Дискретні структури”, “Основи програмування”, 

“Алгоритми”, “Архітектура та конфігурація”, “Операційні системи”, “Мережні 

обчислення”, “Мова програмування”, “Взаємодія людини з комп’ютером”, 

“Мультимедіа”, “Графіка та візуальні обчислення”, “Інтелектуальні система”, 

“Управління інформацією”, “Соціальна перспектива й інформаційна етика”, 

“Програмна інженерія”, “Обчислювальна наука й чисельні обчислення”. 
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Ви плануєте навчатися на фахівця з інформатики за великою чи малою 

програмою? 

Які дисципліни ви вчите або 

плануєте вивчити? 

У вас є достатній досвід 

програмування (дивіться нижче)? 

CSC104H1 
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(Computationa
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Science for 
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Рис. 1.1. Блок-схема вибору вступних курсів для студентів [320] 

 

Характерною особливістю організації навчального процесу в японських 

університетах є чіткий розподіл на загальнонаукові та спеціальні дисципліни. 

Перші два роки всі студенти отримують загальноосвітню підготовку, а також 

слухають спецкурси зі своєї майбутньої спеціальності. За перший дворічний 

період студенти отримують можливість глибше вникнути в суть обраної 

спеціальності, а викладачі – переконатися в правильності вибору студента, 

визначити його науковий потенціал. Теоретично після закінчення 

загальнонаукового циклу студент може поміняти спеціалізаціюйі факультет. В 

останні два роки студенти вивчають обрану ними спеціальність [256, с. 93]. 

Студенти в Японії, які навчаються за спеціальністю “Комп’ютерні науки”, 

повинні володіти широким набором професійних якостей, що можна 
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розподілити на три основні категорії: 1) когнітивні, що належать до 

специфічних для галузі інформаційних технологій видів інтелектуальної 

діяльності (знання й розуміння, моделювання, вимоги, критична оцінка та 

тестування, методи й засоби, професійна відповідальність); 2) практичні 

навички, які належать до специфічних для галузі інформаційних технологій 

видів практичної діяльності (проектування й реалізація, оцінювання, 

управління інформацією, людино-комп’ютерна взаємодія, інструменти та 

засоби, експлуатація); 3) додаткові якості, які мають загальний характер 

(спілкування, командна робота, здатність до кількісного мислення, професійний 

розвиток) [356].  

Професійна підготовка програмістів у Росії здійснюється в межах 

20 напрямів і спеціальностей, що є одними з найбільш затребуваних 

спеціалізацій у системі вищої професійної освіти (ВПО) Росії. Вона 

реалізується у закладах вищої освіти різних категорій: класичних, технічних, 

економічних, педагогічних і сільськогосподарських [239, с. 136]. 

Відповідно до Державних освітніх стандартів (ДОС) вищої професійної 

освіти (ВПО) нового покоління (2000) і Переліку напрямів підготовки і 

спеціальностей ВПО [217], підготовка професійних програмістів здійснюється 

за 6 напрямами підготовки (“Прикладна математика й інформатика”, 

“Інформаційні технології”, “Математика. Прикладна математика”, “Механіка. 

Прикладна математика”, “Математика. Комп’ютерні науки”, “Інформатика й 

обчислювальна техніка”) та 12 спеціальностями (“Бізнес-інформатика”, 

“Математичне забезпечення й адміністрування інформаційних систем”, 

“Прикладна інформатика (за галузями)”, “Інформатика”, “Обчислювальні 

машини, комплекси, системи й мережі”, “Автоматизовані системи обробки 

інформації та управління”, “Програмне забезпечення обчислювальної техніки й 

автоматизованих систем”, “Інформаційні системи та технології”, “Комп’ютерна 

безпека”, “Комплексний захист об’єктів інформатизації”, “Комплексне 

забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем”, “Інформаційна 

безпека телекомунікаційних систем”). Як зазначають С. В. Русаков, 
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І. Г. Семакін, Є. К. Хеннер, поряд із традиційними напрямами підготовки 

розробників програмного забезпечення (наприклад, “Прикладна математика й 

інформатика”, “Інформаційні технології”, “Математика. Прикладна 

математика”), за останні 10–15 років у російській ВПО сформувалися напрями 

підготовки системних адміністраторів, до яких належить весь блок 

спеціальностей комп’ютерної та інформаційної безпеки, а також “Бізнес-

інформатика”, “Прикладна інформатика (за галузями)”, “Інформаційні системи 

і технології”. Фахівці, підготовка яких ведеться в межах цієї групи  

ІТ-спеціальностей, орієнтовані передусім на експлуатацію, а не на розробку 

сучасних програмних систем, що узгоджується зі світовими тенденціями на 

ринку праці ІТ-фахівців [239, с. 144]. 

Ми проаналізували системи професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів у Росії [15; 26; 109]. Як позитивний приклад, можна навести 

освітню модель університету “Дубна”, що використовує системний, проблемно-

орієнтований, інформаційний підходи, що визначають компетенції 

випускників, які володіють сучасними методами системного аналізу, навичками 

у вирішенні конкретних предметних завдань на основі застосування 

відповідних теоретичних, методичних і технологічних матеріалів та 

використання тих чи інших комп’ютерних засобів або систем. Креативний 

підхід формує в студентів усвідомлену самостійність і креативність у процесі 

набуття предметних знань та подальшої професійної діяльності. Принципи 

освітньої моделі університету “Дубна” включають: фундаментальну 

університетську підготовку всіх студентів; професійну підготовку всіх 

студентів з проблем взаємодії природи, суспільства й людини; потужну 

інформаційну підтримку всього навчального процесу з метою навчання 

студентів високого рівня інформаційних технологій; грунтовну мовну 

підготовку всіх студентів, що істотно підвищує їх культурно-освітній рівень 

[109, с. 94–95]. 

Важливими інноваційними аспектами системи професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у цьому університеті, на нашу думку, є такі: 
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наукова діяльність студентів починається з I курсу, відображаючись у курсових 

роботах з різних дисциплін; навчання студентів здійснюється на основі 

колекцій предметних завдань, пов’язаних з їх спеціальністю, що дає змогу 

демонструвати актуальність вивченого матеріалу в майбутній професійній 

діяльності; студенти проходять виробничу, переддипломну практику та 

стажування в IT-компаніях і на містоутворюючих підприємствах; 

використовуються спеціальні методики, що дозволяють студентам працювати в 

команді в реальних умовах бізнесу, вчитися чути один одного та приймати 

колективно ефективні бізнес-рішення. Також реалізуються проекти з 

інноваційної підготовки IT-фахівців, зокрема: лабораторія інформаційних 

систем в освіті дає змогу виконувати відповідно до навчальних планів науково-

дослідні та навчально-методичні роботи з практичної підготовки студентів 

різних напрямів у галузі інформаційних технологій; запровадження вивчення 

реінжинірингу бізнес-процесів майбутніми IT-фахівцями спрямоване на 

підготовку управлінських кадрів у сфері ІТ; Науково-дослідний центр 

управління знаннями й розподілених обчислень використовує в навчанні 

студентів систематичну методику видобування знань з різних наукових джерел, 

завдяки чому можна виконувати завдання з розробки наукової основи 

виробництва товарних знань і наукової основи розподілених обчислень; 

віртуальна лабораторія сприяє залученню сучасних інформаційних 

корпоративних технологій для навчання студентів працювати в проектних 

командах тощо. 

У професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів у Санкт-

Петербурзькому державному університеті інформаційних технологій, механіки 

й оптики вельми актуальною вважають побудову системи “школа – вищий 

навчальний заклад – наукові дослідження – індустрія”, що забезпечує пошук, 

профорієнтацію, відбір, додаткове навчання, передпрофесійну та професійну 

підготовку (включаючи навчання в аспірантурі й докторантурі) 

висококваліфікованих фахівців у галузі виробництва ПЗ, які зможуть 

виконувати функції розробників, дослідників і керівників широкого кола 
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науково-технічних, науково-дослідних та інноваційних проектів. Така система 

покликана: забезпечувати максимальну стандартизацію, формалізацію, 

автоматизацію й уніфікацію відповідних процедур, щоб скоротити потребу у 

висококваліфікованих педагогічних кадрах, що особливо важливо в зв’язку з їх 

сильним дефіцитом; реалізовувати сучасні форми самостійної роботи студентів, 

які дають змогу молодим людям “навчитися вчитися” й будуть 

використовуватися поряд з традиційними формами, оскільки самостійна робота 

надзвичайно важлива в підготовці фахівців з виробництва ПЗ; підтримувати 

активність студентів у ході освітнього процесу, забезпечуючи ефективну 

взаємодію не тільки викладача зі студентами, а й студентів між собою; готувати 

студентів до інноваційної та наукової діяльності в умовах сильної конкуренції, 

характерної для сучасного світового ринку розробок і наукових досліджень у 

галузі ІТ [26, с. 6–7]. 

У цій системі автори (В. Н. Васильєв, В. Г. Парфьонов, А. А. Шалито) як 

базові використовували й розвивали два підходи – проектний і змагальний, що 

забезпечували виконання наведених вище вимог. Проектний підхід виховує в 

студентів охайність, уміння доводити розпочату справу до кінця, самостійно 

мислити, працювати в колективі, грамотно писати та правильно оформляти 

проектну документацію, дає можливість реалізовувати різні форми самостійної 

роботи студентів. Змагальний підхід передбачає введення елементів 

колективних та індивідуальних інтелектуальних змагань у навчальний процес, 

виховуючи в майбутніх інженерів-програмістів здатність працювати в умовах 

конкуренції та дефіциту часу, дисциплінованість, уміння спілкуватись і 

працювати в колективі, виявляти ініціативу та брати відповідальність на себе, 

швидко орієнтуватись у новій предметній галузі й вирішувати завдання, що 

виникають у ній [26, с. 8–9]. Численні перемоги в міжнародних олімпіадах і 

чемпіонатах з програмування доводять, що інноваційна система пошуку й 

підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі розробки ПЗ успішно 

розвивається й долає негативні наслідки загального падіння інтересу молоді до 

занять точними науками, значного відтоку в промисловість найбільш активних 
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і здатних університетських викладачів, впливу на молодь кліпової й Інтернет-

культур, комп’ютерних ігор, телебачення тощо, що спричиняє зрушення в 

психіці молодих людей і загальне зменшення настрою молоді на напружену 

працю, перешкоджає їх довготривалій зосередженій розумовій діяльності. 

Проте ми вважаємо недоцільним використання авторами проектного 

підходу із застосуванням автоматичного програмування, яке передбачає не 

розробку програмного коду під час виконання курсових робіт, а проектування, 

що, на їх думку, дає змогу студентам набути необхідних навичок у цій галузі, 

створює можливість іншим людям застосовувати отримані результати, 

забезпечує високу якість робіт. 

Трирівневу систему безперервної інформаційно-технологічної підготовки 

для інженерних спеціальностей застосовують у Грозненському державному 

нафтовому інституті. У цій системі особливу увагу приділено питанням 

безперервності, наступності та достатності інформатизації навчального 

процесу. Викладачі здійснюють інтеграцію загальних і спеціальних дисциплін, 

дисциплін спеціалізації в сукупності, що формують єдиний інформаційний 

простір підготовки фахівця. На першому рівні відбувається підготовка фахівців 

під час вивчення загальнопрофесійних дисциплін, особливу увагу приділяють 

питанням знайомства з архітектурою й принципами функціонування сучасних 

обчислювальних систем; базовим знанням у галузі ІТ та інформаційних систем; 

вивченню складу та структури ПЗ сучасних комп’ютерних систем і мережевих 

технологій); навичкам алгоритмізації й вивчення мов програмування. На 

другому рівні йде підготовка інженера-програміста під час вивчення 

спеціальних дисциплін, а на третьому – дисциплін спеціалізації [15, с. 263–264]. 

Недоліком такої системи вважаємо те, що вивчення мов програмування 

здійснюється на прикладі мови Turbo Pascal, яка на сьогодні втратила свою 

актуальність на ринку затребуваних ІТ-технологій і тому не є перспективною 

для вивчення майбутніми інженерами-програмістами. 

У дисертаціях російських науковців також висвітлено питання системної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, зокрема Дж. А. Мустафіна у 
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своїй роботі [170] дає наукове обґрунтування системи формування 

конкурентоспроможності майбутніх інженерів-програмістів у технічному 

закладі вищої освіти. Складовими цієї системи постають: структура 

конкурентоспроможності як специфічної компетентності, що складається з 

професійно-особистісних і соціальних компетенцій та інформаційної 

компетенції; рівні конкурентоспроможності; модель процесу формування 

конкурентоспроможності майбутніх інженерів-програмістів, що описує критерії 

сформованості конкурентоспроможності як певної професійної компетенції, 

етапи цього процесу, способи застосування проектного методу, нових ІТ і 

варіативного підходу для моделювання ситуацій, що вимагають прояву 

конкурентоспроможності майбутніх інженерів-програмістів. Запропонована 

автором система реалізується в кілька етапів: формування в студентів мотивації 

досягнення успіху в конкуренції завдяки розвитку власної професійної 

компетентності; оволодіння орієнтовними основами поведінки в 

конкурентному середовищі, пов’язаними з орієнтуванням на якість продукції, 

прогнозуванням ситуації, етико-правовими нормами; набуття досвіду 

самостійної розробки конкурентоспроможних проектів, рефлексії й 

саморозвитку конкурентоспроможності. 

Таким чином, на основі огляду систем і програм підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів за кордоном (на прикладі, США, країн Азії та Європи, 

Канади та Росії) можна зробити висновок, що в різних країнах світу не існує 

єдиної системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Відрізняються системи підготовки в коледжах і університетах тим, що в 

перших підготовка є більш наближеною до вимог ринку праці, бо є 

вузькоспеціалізованою, а університети надають більш загальну підготовку, що 

виражається в наявності загальнопрофесійних і гуманітарних дисциплін 

(у деяких університетах включених до переліку обов’язкових) в освітніх 

програмах. Специфіка професійної підготовки (її зміст, цілі, завдання, 

принципи, а також форми, методи, прийоми навчання) залежать від кількох 

причин, зокрема політики держави в технічній освіті й визначення 
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пріоритетних галузей розвитку виробничого сектору економіки. Від цього 

залежить потреба суспільства у фахівцях того чи іншого рівня підготовки, 

ступінь впливу державних або недержавних структур на фінансування освіти 

тощо. Особливо помітно, що технічна та технологічна освіта в США суттєво 

орієнтована на промисловість як на найважливішу галузь народного 

господарства, що справляє вирішальний вплив на рівень розвитку 

продуктивних сил суспільства країни. Аналізуючи підготовку програмістів у 

закладах освіти США, Канади, країнах Європи й Азії, варто звернути увагу на 

те, що базова підготовка здійснюється на 1–2-му роках навчання. Крім цього, 

студент може на свій розсуд вибирати додаткові блоки дисциплін, 

поглиблюючи свої знання в певній галузі інформаційних технологій. На 3–4-му 

роках навчання студент обирає спеціалізацію, відповідно до якої він вивчає 

певний перелік дисциплін, запропонованих для поглибленого вивчення. Уже на 

бакалавраті студенти можуть підключатися до наукових досліджень у галузі 

інформатики, працюючи в лабораторіях, набуваючи практичних навичок та 

досвіду. Такі особливості на сьогодні в Україні лише впроваджуються в 

систему навчання майбутніх інженерів-програмістів, не мають системного й 

чіткого характеру, викликають масу суперечностей, від чого якість такої 

підготовки знижується, набуваючи загального, а не практико-орієнтованого 

характеру. У зв’язку із цим ІТ-фірми, компанії й підприємств в Україні в 

більшості випадків важко йдуть на контакт із закладами вищої освіти стосовно 

питання організації виробничих практик студентів. У Російській Федерації 

особливо відчутним за впливом на професійну підготовку програмістів є 

принцип регіоналізації, який полягає в тому, що її зміст і цілі визначаються 

вимогами регіону до спеціалістів певної ІТ-галузі. Аналіз систем професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у Росії свідчить про прагнення 

здійснити її на інноваційному рівні з використанням різноманітних підходів 

(системний, проблемно-орієнтований, інформаційний, компетентнісний, 

креативний, проектний, змагальний) і форм навчання (навчальні лабораторії, 

дослідні центри, стажування на виробництві). 
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Таким чином, проведений аналіз досвіду професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів за кордоном дає змогу сформулювати такі 

рекомендації для вдосконалення вітчизняної системи професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти: процес професійної 

підготовки має оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в науці та 

промисловості, і вимоги ринку праці, для чого необхідно проводити постійний 

їх моніторинг у засобах масової інформації (ЗМІ); професійна підготовка 

повинна мати гуманітарну складову, але більше орієнтовану на майбутню 

професію програміста (наприклад, курс “Історія й філософія науки та техніки”); 

траєкторія навчання студентів будується на основі їх досвіду й уподобань, що 

виражається у вивченні різних дисциплін тими студентами, які мають досвід з 

програмування, і тими, які його не мають; професійну підготовку потрібно 

проводити із залученням і активною участю потенційних роботодавців; 

професійна підготовка має передбачати навчання за спеціалізаціями, що дає 

змогу майбутнім програмістам зосередитися на одній з багатьох сфер 

інформатики чи програмування; у процесі професійної підготовки студенти 

мають бути залучені до роботи в наукових лабораторіях для набуття 

спеціалізованих навичок у сфері досліджень; доцільно до змісту професійної 

підготовки включити навчання з професійного спілкування (усного й 

письмового), ділового етикету та взаємодії з роботодавцями в професійному 

середовищі (співбесіди, резюме, пошук роботи, професійний брендинг). При 

цьому навчання має будуватися на принципі, згідно з яким отримані знання 

мають бути застосовані на практиці, і саме ця модель справила значний вплив 

на якість освітніх програми в інших країнах. Система професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів в Україні поки що перебуває на стадії 

формування, розвитку, експерименту та накопичення досвіду. Лише за 

відповідної підтримки держави, яка проводитиме грамотну освітню політику, 

включаючи заходи щодо верифікації фінансування освіти, просвітницьку 

діяльність, а також здійснюватиме підтримку тісних контактів з 

представниками бізнесу та промисловості, з урахуванням зарубіжного досвіду 
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професійної підготовки ІТ-фахівців можна вдосконалити національну 

професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів, яка спроможна 

вирішувати проблеми підготовки кваліфікованих ІТ-кадрів, і бути однією з 

найважливіших ланок у структурі розвитку виробництва країни загалом. 

 

1.3. Сучасний стан професійної підготовки інженерів-програмістів 

в Україні 

 

Нині, незважаючи на суттєві теоретичні та практичні досягнення в 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів, відчувається 

необхідність у нових дослідженнях щодо її вдосконалення. У зв’язку із цим 

актуальним стає пошук відповідей на такі питання: який інженер-програміст 

потрібний суспільству й економіці; у чому полягає місія інженера-програміста 

в сучасному інформаційному суспільстві; якими особистісними та 

професійними якостями він має володіти, щоб здійснити цю місію, які цінності 

мають бути для нього важливими. Саме тому з’ясування сучасного стану 

системи професійної підготовки інженерів-програмістів в Україні є важливим 

для визначення існуючих проблем і шляхів їх вирішення у процесі професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів в умовах закладу вищої освіти. 

Питання професійної підготовки ІТ-спеціалістів загалом і майбутніх 

інженерів-програмістів ґрунтовно досліджували Л. В. Гришко, У. П. Когут, 

Г. О. Козлакова, С. І. Тищенко, З. С. Сейдаметова, А. М. Стрюк). 

З. С. Сейдаметова на основі аналізу стану методичних систем підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах III–IV рівнів 

акредитації звертає увагу на недостатній рівень розробки проблеми “тонкої 

настройки майбутнього фахівця, так званого професійного тюнінгу, на 

професійну галузь комп’ютингу” [245, с. 11]. На думку дослідниці, 

залишаються невирішеними проблеми врахування при побудові методичної 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів тенденцій сучасної 

освіти: стандартизації, гуманізації, безперервності, відкритості, інформатизації 
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тощо; урахування міжнародних освітніх стандартів у галузі комп’ютингу, 

сучасних тенденцій і напрямів його розвитку, а також базисних тематик 

відповідно до сучасного стану комп’ютингу; відсутності теоретичного й 

методичного забезпечення підготовки в галузі сучасного програмування 

майбутніх інженерів-програмістів.  

На основі багаторічного (1999–2006 рр.) анкетування випускників 

Кримського інженерно-педагогічного університету З. С. Сейдаметова 

проаналізувала стан і динаміку підготовки інженерів-програмістів за 

спеціальністю “Інформатика”. Проведений у дослідженні аналіз показав, що 

існує тенденція наростання задоволеності випускників здобутою освітою та 

навичками комунікацій завдяки запропонованому нею підходу до підготовки 

інженерів-програмістів на основі всебічного аналізу стратегічних цілей і 

перспектив розвитку комп’ютингу. Дослідниця розробила методичну систему 

рівневої підготовки майбутніх інженерів-програмістів, що включає, зокрема, 

концептуальну модель випускника, яка розкриває структуру знань і вмінь 

інженера-програміста в галузі комп’ютингу, а також структуру методичної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах  

III–IV рівнів акредитації в умовах ступеневої освіти. Важливими надбаннями є 

розроблені авторкою карта професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, методика цілісного й комплексного викладання дисциплін 

фундаментального ядра спеціальності “Інформатика” та методика професійного 

тюнінгу майбутніх інженерів-програмістів, що включає організацію 

колективних студентських проектів, науково-виробничої практики, курсового 

проектування, підготовку підсумкових кваліфікаційних робіт. Проте 

дослідження З. С. Сейдаметової не враховує сучасних тенденцій розвитку  

ІТ-галузі (поява нових технологій, розвиток робототехніки та штучного 

інтелекту) і швидкозмінного ринку праці, а також не охоплює всіх аспектів 

професійної підготовки інженерів-програмістів (підготовка до наукових 

конкурсів та олімпіад з програмування, планування кар’єри) та вимоги до 

постійного самовдосконалення й підвищення кваліфікації. Потребують 
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перегляду й виділені нею дисципліни фундаментального ядра спеціальності 

“Інформатика”, тобто зміст професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів вимагає оновлення відповідно до сучасних надбань ІТ-галузі. 

Також у руслі системного підходу здійснено дослідження 

Г. О. Козлаковою [97] ступеневої підготовки студентів до професійного 

використання комп’ютеризованих систем, зокрема підсистеми інформаційного 

та програмного забезпечення ступеневої підготовки фахівців із 

комп’ютеризованих систем у технічних університетах. Автор зауважує, що на 

сьогодні у вітчизняній науковій думці недостатньо висвітлено теоретичні, 

методичні та практичні підходи до вдосконалення змісту ступеневої підготовки 

спеціалістів з комп’ютеризованих систем і технологій. Вона стверджує, що 

запровадження інформаційних технологій та комп’ютеризованих систем у 

навчальний процес технічного університету сприятиме підвищенню рівня 

фахових знань студентів за умов систематичного оновлення підсистеми 

інформаційного й програмного забезпечення (ІПЗ), комплексного вивчення 

гуманітарних і фахових дисциплін на базі використання інформаційної 

технології навчання, застосування методів проектування інформаційних баз 

даних навчально-педагогічного призначення, запровадження нового покоління 

програмних навчальних засобів – інтелектуалізованих проблемно-орієнтованих 

навчальних комплексів. Таким чином, дослідниця акцентує увагу в професійній 

підготовці майбутніх інженерів-програмістів на технологічній складовій, хоча й 

недостатньо розкриває її методичні та дидактичні аспекти.  

Основний акцент на технологічному підході до проблеми вдосконалення 

якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів робить у 

своєму дослідженні й Л. А. Матвійчук [159]. Звертаючи увагу на недостатній 

рівень науково-методичного забезпечення процесу формування професійних 

знань у галузі інформатики, потреби в модернізації змісту професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, необхідності розробки моделей 

формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів із 

залученням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, автор пропонує 
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модель формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів 

засобами ІКТ та електронне навчально-методичне забезпечення для студентів 

напряму підготовки “Програмна інженерія”. 

Серед проблем, що спричиняють зниження якості підготовки інженерів-

програмістів, їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку праці, 

Л. В. Гришко визначає такі: неузгодженість вітчизняних програм підготовки зі 

світовими та європейськими стандартами підготовки фахівців у цій галузі; 

недостатня кількість україномовної навчальної й методичної літератури з 

фахових дисциплін, що вивчаються в межах комп’ютерних спеціальностей; 

недостатня кількість педагогічного програмного забезпечення для підтримки 

процесу навчання дисциплін з комп’ютерних наук; значне розшарування рівня 

знань зі шкільного курсу інформатики у студентів молодших курсів; низький 

рівень навчально-пізнавальної активності студентів; невміння й часто 

небажання студентів працювати самостійно. На основі опитувань учителів 

інформатики й учнів, викладачів комп’ютерних дисциплін і студентів 

комп’ютерних спеціальностей дослідниця робить висновок, що основними 

причинами, що зумовили виникнення цих проблем, є: відсутність гнучких 

механізмів управління освітою, які б швидко реагували на зміни, що постійно 

відбуваються в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, як наслідок, 

невідповідність державних стандартів сучасному рівню розвитку цієї галузі; 

незадовільний стан навчання інформатики в середніх навчальних закладах, 

пов’язаний з недостатньою кількістю й плинністю висококваліфікованих 

учителів інформатики, які йдуть працювати в бізнес-структури; превалювання у 

вищій школі традиційних методів навчання й обмежене застосування новітніх 

педагогічних підходів, технологій і методів навчання, зокрема 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого та диференційованого підходів, 

проблемного та продуктивного навчання; недостатній рівень використання 

нових ІКТ у навчанні комп’ютерних дисциплін, зокрема, програмування 

[50, с. 7–8]. Дослідниця пропонує методичну систему навчання основ 

програмування майбутніх інженерів-програмістів, яка сприяє активізації 
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навчально-пізнавальної, дослідницької діяльності студентів, розкриттю їх 

творчого потенціалу, розвитку самостійності та індивідуальних здібностей 

особистості й ґрунтується на широкому впровадженні в навчальний процес 

новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Проте 

цілісний процес професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів не 

входить у поле її дослідження. 

А. М. Стрюк зазначає, що сьогодні є певні суперечності в професійній 

підготовці бакалаврів програмної інженерії, а саме: між державним і 

соціальним замовленням на підготовку конкурентоспроможних фахівців з 

програмної інженерії та недостатнім рівнем їх підготовки за традиційними 

технологіями навчання; між потенціалом інноваційної технології 

комбінованого навчання бакалаврів програмної інженерії та недостатньою 

розробленістю його теоретичних основ; між доцільністю використання 

відкритих систем управління навчанням для організації комбінованого 

навчання та відсутністю системної реалізації засобів ІКТ комбінованого 

навчання в них [271, с. 9]. Для їх вирішення він пропонує методику 

використання системи “Агапа” в комбінованому навчанні системного 

програмування бакалаврів програмної інженерії як один з аспектів цілісної 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

У. П. Когут зауважує, що випускники ІТ-спеціальностей закладів вищої 

освіти не завжди успішно знаходять місце на ринку праці й зазвичай 

потребують тривалої адаптації на місці роботи, додаткового навчання або 

взагалі не можуть знайти роботу за фахом. Однією з причин такого стану справ 

є те, що випускники здебільшого недосконало знають сучасні прикладні й 

системні програмні засоби, крім того, не мають достатнього уявлення про 

методологічні принципи та прийоми розроблення програмного забезпечення, 

комп’ютерних комплексів і систем на новітній технологічній базі. Це свідчить 

про недостатній рівень фундаментальних знань, на які міг би спиратися 

майбутній випускник у своєму подальшому професійному зростанні. 

“Дослідження операцій” – дисципліна, що має досить важливе методологічне 
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значення в системі підготовки сучасного фахівця з інформатики. У ній втілено 

основні наукові підходи до математичного моделювання процесів, 

обґрунтування рішень, математичного опису базових понять і принципів 

реалізації інформаційних процесів опрацювання даних, що, власне, і є 

предметом комп’ютерного моделювання в інформатиці [95, с. 6-8]. Автор 

слушно зауважує, що навчання дослідження сприятиме підвищенню рівня 

навчальних досягнень студентів ІТ-спеціальностей, ролі фундаментальної 

інформатичної та математичної підготовки в становленні фахової й 

загальнолюдської культури майбутніх фахівців, формуванні їхнього світогляду 

та системи базових і професійних компетентностей. Пропонуючи методику 

використання систем комп’ютерної математики (СКМ) як засобу навчання 

дослідження операцій майбутніх фахівців з інформатики, науковець вирішує 

лише одну з проблем професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, що ддає змогу вдосконалити їхню математичну підготовку.  

Як зазначає С. І. Тищенко, у результаті недостатньої взаємопов’язаності 

вивчення математики та спеціальних дисциплін математичні знання студентів-

програмістів досить часто не задовольняють вимог щодо їх комплексного 

використання в професійній діяльності сучасного фахівця з програмування. 

Дослідниця наголошує, що встановлення міжпредметних зв’язків і координація 

навчального матеріалу за традиційними методиками не дають змоги 

забезпечити розв’язання суперечностей між зростанням обсягу змісту 

дисциплін та обмеженою кількістю годин, відведених на їх вивчення у 

навчальних планах; процесами інтеграції наукових дисциплін і неузгодженістю 

їхніх аналогів у навчальних програмах; доцільністю використання 

інтегративного підходу в підготовці програмістів і нерозробленістю методики 

інтеграції математичної та спеціальної підготовки. На її думку, подолання цих 

суперечностей потребує науково-теоретичної розробки нових підходів до 

взаємопов’язаного вивчення математики та спеціальних дисциплін шляхом 

інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній 

підготовці спеціалістів з програмування [277, с. 3].  
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Нами були проаналізовані дослідження українських науковців 

(А. Я. Анопрієнко, В. В. Осадчий, К. П. Осадча, П. М. Павленко, Д. А. Саєнко, 

Я. Б. Сікора) щодо різних аспектів стану професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Так, Я. Б. Сікора звертає увагу на особливості змісту 

професійної підготовки бакалаврів інформатики. Він робить висновок про те, 

що галузевий стандарт вищої освіти за напрямом 6.040302 “Інформатика” мав 

певні недоліки, а якість освіти так і не стала вимірюваною, немає можливості 

активно діагностувати процес професійної підготовки бакалавра, залишилась 

багатопредметність, що порушує ідею фундаменталізації вищої освіти. Проте 

сьогодення висуває принципово нові вимоги до професійної підготовки 

кваліфікованого фахівця в ІТ-галузі. Для вирішення цієї проблеми необхідно 

змінювати систему стандартів у сфері вищої освіти згідно з новим Законом 

України “Про вищу освіту”. Зокрема, в основу розробки нових стандартів 

науковець пропонує покласти компетентнісний підхід з використанням 

модульної моделі; визначити деталізований перелік очікуваних результатів 

навчання, враховуючи формулювання, наведені в НРК; поєднати в стандартах 

нормативні та рекомендаційні положення щодо визначення змісту професійної 

підготовки; передбачити можливість ідентифікування результатів навчання, а 

також їх кількісного оцінювання та вимірювання [255, с. 173]. 

Тому потребують вирішення питання вдосконалення освітніх програм і 

навчальних планів професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 

пошуку ефективних форм, методів і засобів навчальної діяльності студентів  

ІТ-спеціальностей у закладі вищої освіти, відбір доцільного змісту професійної 

підготовки можливостей майбутніх інженерів-програмістів, шляхи 

використання зарубіжного досвіду у вітчизняній освітній практиці.  

Про недосконалість освітніх стандартів професійної підготовки майбутніх 

програмістів зазначає П. М. Павленко, наголошуючи, що вітчизняні освітні 

стандарти суттєво відстають від міжнародного досвіду щодо сучасних вимог і 

потреб промисловості. У них, по-перше, не відображено вимог до професійної 

компетенції за кваліфікаційними рівнями, які повинні бути фундаментом у 
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формуванні навчальних освітніх програм. По-друге, не враховано професійних 

вимог галузевих міністерств і провідних ІТ-компаній. Науковець вважає, що 

розвиток сучасних ІТ і необхідність забезпечувати конкурентоспроможність у 

сучасній глобальній економіці створили нагальну потребу у фахівцях з 

комп’ютерної інженерії, спроможних комплексно, за допомогою 

спеціалізованих комп’ютерних систем виробничого призначення вирішувати 

завдання, що виникають у процесі діяльності промислових підприємств, а саме: 

виконувати розробку, супровід і модифікацію всіх видів забезпечень 

спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС); виконувати аналіз структури та 

проектування СКС; розробляти оптимальні компоненти СКС, їх інтеграцію в 

єдине інформаційне середовище підприємств; розробляти та компонувати 

структури СКС для задач віртуального моделювання, управління динамічними 

об’єктами, діагностування авіаційних технічних об’єктів і засобів; 

забезпечувати організацію обчислювальних процесів у СКС та адміністрування 

комп’ютерних мереж для розосереджених об’єктів управління; упроваджувати 

й експлуатувати СКС на промислових підприємствах, організаціях та 

установах; виконувати дослідження й розробки у створенні СКС і віртуальному 

моделюванні об’єктів і виробничих процесів тощо [199]. 

Аналізуючи виклики й перспективи розвитку вищої ІТ-освіти, 

А. Я. Анопрієнко доходить висновку, що темпи розвитку ІТ-індустрії значно 

випереджають здатність вітчизняної системи освіти готувати фахівців 

необхідного рівня в достатніх обсягах. Адже, за оцінкою профільних асоціацій, 

тільки приблизно 10–15% випускників ІТ-спеціальностей в Україні 

відповідають сучасним вимогам ринку й тому відразу влаштовуються 

працювати за спеціальністю. Крім того, незважаючи на те, що ІТ-професії 

останніми роками завжди фігурують серед найбільш затребуваних і 

високооплачуваних на ринку праці, вони поки не користуються адекватною 

популярністю серед абітурієнтів. Таким чином, на думку дослідниці, на перший 

план виходять завдання популяризації сфери інформаційних технологій серед 

молоді, що вимагає пошуку нових форм популяризації високоінтелектуальних 



 104

знань (наприклад, цикли телевізійних передач про розвиток інформаційних 

технологій, історію створення провідних вітчизняних і зарубіжний ІТ-компаній, 

про видатних персон, як історичних, так і сучасних) [6]. 

На противагу численним твердженням про недосконалість професійної 

підготовки інженерів-програмістів, Д. А. Саєнко стверджує, що підготовка  

IT-фахівців зараз в Україні ведеться на високому рівні [242, с. 240]. Це, на його 

думку, підтверджується тим, що, за даними Асоціації “IT України”, наша країна 

перебуває на п’ятому місці в світі за IT-аутсорсингом. Отже, професійний 

рівень випускників ІТ-спеціальностей влаштовує світовий ринок праці. Проте 

подальша неувага до проблем цієї галузі (еміграція висококваліфікованих 

спеціалістів, старіння педагогічних кадрів закладів вищої освіти, відсутність 

зростання власного інтелектуального капіталу й наукової бази тощо) і 

вдосконалення матеріальної бази закладів освіти може спричинити те, що 

Україна й у цій сфері втратить свої лідерські позиції. 

В. В. Осадчий та К. П. Осадча на основі аналізу навчальних планів і 

програм зазначають, що сучасна вища школа професійної підготовки 

програмістів стикається з проблемами нестачі навчального часу й завищених 

вимог ринку праці до випускників, які через 4–6 років навчання повинні 

володіти сучасними на поточний момент часу технологіями, що навряд чи буде 

можливим через швидкі темпи виникнення й відмирання технологій. Одним із 

шляхів вирішення таких проблем дослідники вважають формування високої 

мотивації до професійної діяльності та навчання майбутніх програмістів 

технологій оптимізації часових витрат, що дасть їм змогу чітко відслідковувати 

прогрес свого навчання й забезпечувати дедалі більши потреби технологічного 

світу [194, с. 368].  

Представники ІТ-бізнесу України та роботодавці не задоволені рівнем 

професійної підготовки програмістів у вітчизняних закладах вищої освіти, 

відзначаючи застарілість стандартів, переважну увагу до теоретичних знань, 

недостатні акценти на роботу в системі, проектах, де потрібні навички 

командної та групової взаємодії, керування часом і проектами [84]. Тому нині 
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Рада з конкурентоспроможності ІКТ веде роботу з ІТ-компаніями з розробки 

професійних стандартів – вимог до знань, умінь і навичок ІТ-фахівців. Наразі 

завершена робота над створенням таких професійних стандартів: “Спеціаліст з 

розробки програмного забезпечення”, “Керівник проектів у галузі 

інформаційних технологій”, “Менеджер продуктів у сфері інформаційних 

технологій”, “Фахівець з інформаційних ресурсів”, “Фахівець з інформаційних 

систем” [226]. Кожен стандарт містить: загальні положення, в яких подано 

основну мету виду професійної діяльності, вид економічної діяльності за 

Національним класифікатором України, вид професійної діяльності, назви 

професій та професійні назви робіт за Національним класифікатором України; 

загальну інформацію про професії, що містить опис короткого змісту професії, 

розміру й профілю професійного сегмента ринку праці, тенденцій розвитку 

відповідного професійного сегмента ринку праці, перелік організацій, що 

надають освітні послуги, перелік наявних кваліфікацій і напрямів кар’єрного 

зростання за професією; опис трудових функцій професійного стандарту; базові 

знання фахівця, а також відомості про організації-розробників професійного 

стандарту. Метою розробки професійних стандартів є фіксація вимог компаній 

IT-індустрії до випускників закладів освіти, приведення освітніх стандартів у 

відповідність із цими вимогами. Ці стандарти можна й потрібно враховувати 

під час розробки освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

у закладах вищої освіти, адже володіння професійними компетентностями 

підвищує конкурентоспроможність випускника на ринку праці і, отже, 

привертає увагу абітурієнтів до відповідних освітніх програм. 

Недоліки в професійній підготовці програмістів відзначають і випускники 

українських закладів вищої освіти. Зокрема, за результатами опитування 

популярного українського співтовариства програмістів DOU щодо діяльності 

закладів вищої освіти, в яких навчаються або навчалися ІТ-фахівці, середня 

оцінка готовності випускників рекомендувати свій факультет/кафедру як місце 

навчання становить 6,2 з 10. Тільки 36% опитаних вибрали б для навчання той 

самий факультет/кафедру, якби могли обирати знову. Респонденти-випускники 



 106

ІТ-спеціальностей відзначили такі основні проблеми вищої освіти для ІТ: 

слабке співтовариство випускників (допомога закладу вищої освіти, наявність 

“спільних цінностей”), застарілі знання для роботи в ІТ, фінансова 

неефективність закладів вищої освіти (оптимальність залучення й розподілу 

ресурсів) та недостатнє залучення до викладання фахівців-практиків  

із ІТ-сфери. Неактуальність знань відображається й в оцінках роботи 

викладачів. Якщо зрозумілість пояснень і подачі матеріалу оцінені в 

середньому на 6,1 (з 10), то практичний досвід застосування та вміння 

пояснити, як застосувати знання на практиці, оцінюють гірше – на 5,2 [232]. 

Отже, розробка ПЗ нині стала найбільшим полем виробничої діяльності зі 

стійкою динамікою зростання, дедалі вищим попитом на високопрофесійне 

кадрове забезпечення, престижністю та високим рівнем оплати праці. Як 

свідчить аналіз вищенаведених наукових праць, підготовка кадрів для цієї 

галузі виробництва є одним з актуальних напрямів досліджень. 

Ми проведели власне дослідження стану професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів в Україні на основі опитування роботодавців 

і студентів та випускників ІТ-спеціальностей (Додаток В). 

Нами опитано 85 роботодавців, з яких однаковий відсоток є 

представниками ІТ-компаній (23,5%), закладів освіти (23,5%), фірм (23,5%) і 

сфери самозайнятості (23,5%). Більшість з них (64,7%) вважають, що рівень 

професійної підготовки програмістів в Україні вище від середнього, 35,3% – на 

середньому рівні, проте жоден із них не визначає її високого рівня. 

Високий відсоток представників роботодавців ІТ-сфери України (82,4%) 

зазначають, що їх програмісти мають вищу освіту, а інші мають незакінчену 

вищу (29,4%), самоосвіту (23,5%) чи середню професійну (11,8%). Більшість 

опитуваних (64,7%) вважає, що спеціалісти з програмування повинні мати вищу 

освіту, а інші (35,3%) – що вона не потрібна. 

Опитуючи роботодавців, ми поставили за мету визначити чинники 

прийняття на роботу програмістів. Абсолютна більшість (100%) зазначили, що 

найбільш важливими є вміння у відповідній галузі діяльності; 88,2% – знання у 
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відповідній галузі діяльності; 76,5% – професійний досвід; 29,4% – знання 

іноземної мови (англійської); лише 5,9% – диплом престижного університету.  

Вивчаючи стан професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 

ми поставили запитання щодо їх задоволеності професійними якостями своїх 

робітників. Більшість роботодавців (47,1%) відзначили, що майже задоволені; 

35,3% – “50 на 50”; 17,6% – цілком задоволені. При цьому 64,7% роботодавців 

відчувають дефіцит на високопрофесійних програмістів; 23,5% – відчувають 

дефіцит на спеціалістів з програмування будь-якого професійного рівня; інші 

(11,8%) дефіциту не відчувають. 

За результатами опитування ми виділили загальні компетенції, які 

респонденти вважають найбільш важливими для роботи програміста, та 

ранжували їх відповідно до значущості для опитуваних (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Найбільш важливі загальні компетенції  

для роботи програміста, на думку роботодавців 

№ 

п/п 
Компетенція 

Відсоток 

опитуваних 

1 2 3 

1. здатність до опанування нових знань та продовження 

професійного розвитку 
100 

2. здатність застосовувати знання на практиці 88,2 

3.  уміння працювати в групах при розробці складних 

програмних комплексів 
76,5 

4. уміння організувати власну діяльність та ефективно 

управляти часом 
76,5 

5. володіння різноманітними практичними навичками 

щодо збору й обробки інформації 
47,1 

6. здатність розширювати й поглиблювати своє наукове 

світосприйняття 
47,1 
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Продовження табл. 1.4 

1 2 3 

7. уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською й англійською мовами 
41,2 

8. уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності 
35,3 

9. уміння працювати із сучасною комп’ютерною технікою 35,3 

 

За результатами опитування ми виділили фахові компетенції, які 

респонденти вважають найбільш важливими для роботи програміста, та 

ранжували їх (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 

Найбільш важливі фахові компетенції  

для роботи програміста, на думку роботодавців 

№ 

п/п 
Компетенція 

Відсоток 

опитуваних 

1 2 3 

1. здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються 
82,4 

2. володіння сучасними методами ефективного доступу 

до інформації, її збору, систематизації та збереження 
82,4 

3. уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення 

задач оптимізації та оптимального керування 
82,4 

4. здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і 

використовувати в практичній діяльності нові знання 

та вміння 

82,4 

5. уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми 

для розрахункових задач, визначати ефективність 

програм за допомогою програмного забезпечення 

76,5 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 

6. володіння сучасними методами проектування програм і 

програмних комплексів, вміння розробляти оптимальні 

рішення щодо складу програмного забезпечення, 

алгоритмів процедур і операцій 

70,6 

7. здатність розробляти й реалізовувати процеси 

життєвого циклу інформаційних систем, програмного 

забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій 

70,6 

8. здатність використовувати методи ідентифікації та 

класифікації інформації на базі нових інформаційних 

технологій за допомогою програмних технічних 

засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж 

58,8 

9. уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, 

систематизацію науково-технічної інформації 
58,8 

10. уміння розробляти комплексні інформаційні рішення 

для підприємств 
58,8 

11. уміння розробляти моделі різних типів залежно від 

завдання проектування програмного комплексу 
52,9 

12. уміння користуватися сучасними парадигмами 

програмування для розробки та проектування 

комп’ютерних програмних систем 

41,2 

13. здатність до поглибленого аналізу професійних 

проблем, постановки й обґрунтування завдань 
47,1 

14. здатність застосовувати методи та механізми оцінювання 

й аналізу функціонування засобів і систем ІТ 
41,2 

15. здатність до розробки проектної та програмної 

документації, що задовольняє нормативні документи 
41,2 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 

16. здатність використовувати міжнародні та професійні 

стандарти в галузі ІТ-технологій 
41,2 

17. здатність демонструвати знання фундаментальних і 

суміжних спеціальних дисциплін бакалаврської 

програми для вирішення прикладних задач 

29,4 

18. володіння знаннями з предметної галузі у межах 

професії “фахівець з інформаційних технологій” 
17,6 

19. володіння знаннями про видатних людей у сфері 

інформаційних технологій, найбільш відомі 

комп’ютерні пристрої 

11,8 

 

З-поміж найбільш важливих особистих якостей для роботи програміста 

опитані роботодавці визначили відповідальність (100%), логічне мислення 

(94,1%), уважність (88,2%), гнучкість і динамічність мислення (82,4%), 

аналітичні здібності (82,4%), акуратність (64,7%) (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Важливі особисті якості програмістів, визначені роботодавцями 

 

У ході з’ясування сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів ми опитали 304 випускників та студентів старших 

курсів закладів вищої освіти України (Запорізький національний університет, 
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Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького, Національний університет “Львівська політехніка”, 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського”, Херсонський державний університет, 

Херсонський національний технічний університет) і випускників  

ІТ-спеціальностей (“Інформатика”, “Програмна інженерія”, “Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології” (Комп’ютерні науки), “Комп’ютерна 

інженерія”, “Прикладна математика”, “Кібербезпека”, “Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології”). 

Більшість опитуваних (45,3%) мають повну вищу освіту, 32% – 

незакінчену вищу (студенти); 10,7% – не мають професійної ІТ-освіти, проте 

працюють у галузі програмування; 9,3% – навчалися самостійно або на курсах з 

програмування; 2,7% – навчалися в закладах професійно-технічної освіти 

(ПТНЗ), тобто мають кваліфікацію молодшого спеціаліста чи бакалавра.  

Закінчили заклад вищої освіти не більше ніж 3 роки тому 62,5% 

респондентів; 9,7% – між 5 і 10 роками; 6,9% – більше ніж 10 років тому, 4,2% 

– між 3 і 5 роками; 16,7% – не закінчували навчання в закладі вищої освіти. 

Більшість опитуваних (54,8%) навчалися в технічних закладах вищої освіти; 

20,5% – у гуманітарних; 17,8% – у класичних; інші (6,8%) – не в закладах вищої 

освіти. 

Студенти й випускники ІТ-спеціальностей, відсоток яких становить 41,3%, 

зазначають, що посада, на якій вони наразі працюють, відповідає спеціальності, 

вказаній у дипломі; 28% – що частково відповідає; 14,7% – не визначилися з 

відповіддю; 9,3% – що “скоріше не відповідає”, і лише 6,7% вважають, що 

посада, яку вони наразі займають, не відповідає здобутій спеціальності. 

З-поміж респондентів 42,5% вважають, що зовсім не підготовлені за роки 

навчання в закладі вищої освіти до роботи програміста; 28,8% – вважають, що 

вони більшою мірою підготовлені, ніж ні; 13,7% – відзначають свою повну 

підготовленість; 9,6% – не влаштувалися на роботу за спеціальністю, 5,5% – не 

визначилися з відповіддю. 
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За результатами опитування, більшість студентів і випускників  

ІТ-спеціальностей (51,4%) вважають підготовку у своєму закладі вищої освіти 

такою самою, як і в інших; 20,3% – кращою, ніж в інших закладах вищої освіти; 

18,9% – гіршою, ніж в інших закладах вищої освіти; 9,5% – не визначилися з 

відповіддю. 

Найменше опитуваних відзначають, що професійна підготовка майбутніх 

інженерів-програмістів у закладах вищої освіти стала набагато гіршою (4,1%), 

10,8% вказують на покращання професійної підготовки інженерів-програмістів 

останніми роками; 24,3% вважають, що вона не змінилася; 25,7% – що вона 

змінилася трохи на краще; найбільше опитуваних не визначилися з відповіддю 

(35,1%), тобто вони не підтримують контактів із закладом освіти, який 

закінчили, і не мають уявлення про сучасну підготовку в їх альма-матер. 

У процесі аналізу стану професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів в Україні на основі опитування студентів і випускників  

ІТ-спеціальностей ми поставили за мету уточнити окремі її аспекти. Зокрема, 

було поставлено запитання щодо того, чи набули майбутні програмісти в 

процесі навчання в закладі вищої освіти навичок письмових і/або усних 

комунікацій (спілкувань). Більшість респондентів (59%) зазначили, що набули 

деяких комунікаційних навичок, проте дещо освоювали самостійно, 25,7% – 

набули всіх необхідних для роботи сьогодні комунікаційних навичок, 24,3% – 

не набули жодних необхідних комунікаційних навичок у процесі професійної 

підготовки в закладах вищої освіти й усе освоювали самостійно.  

Також ми цікавилися ефективністю виробничих практик для формування 

професійних навичок з програмування. Більшість респондентів (24,7%) вказали, 

що виробнича практика не мала значного впливу на формування професійних 

навичок з програмування; 23,3% – вважають, що вона була більше корисною, 

ніж ні; 21,9% – відзначили її користь і 9,6% – не визначилися із відповіддю. 

Незначний відрив у відсотках щодо цього питання дає змогу зробити висновок, 

що однозначної переваги однієї думки щодо користі виробничої практики серед 
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опитуваних немає. Це може бути пов’язано з умовами проходження практики, а 

не самою її суттю. 

Ефективність професійної підготовки визначається успішністю 

працевлаштування, тому одне із запитань опитування було про те, де наразі 

працюють респонденти. Виявилося, що 33,3% респондентів працюють у 

компаніях, 24,6% – у закладах освіти, 14,5% – в іншому місці; 11,6% – у сфері 

самозайнятості (фріланс); 8,7% – на фірмах, 7,2% – у різноманітних 

організаціях. Пріоритетним напрямом роботи в галузі програмування, за 

результатами нашого опитування, є веб-розробка, що становить процес 

створення веб-сайтів або веб-додатків (27% опитуваних). Трохи меншу 

популярність мають обслуговування ПК і мереж (17,5% опитуваних) та 

розробка ПЗ (17,5% опитуваних); 7,9% опитуваних займаються 

адмініструванням і програмуванням комп’ютерних мереж; 4,8% працюють у 

сфері веб-дизайну; 3,2% – керування програмними проектами; 1,6% – штучного 

інтелекту, 22,2% – в інших сферах. 

Оцінюючи рівень професійної підготовки інженерів-програмістів в Україні 

та безпосередньо у своєму закладі вищої освіти, більшість респондентів 

зазначили, що в Україні підготовка на рівні вище від середнього (43,2%), інші 

вказали на її середній (28,4%), високий (17,6%) і низький (10,8%) рівень. 

У закладі вищої освіти, в якому вони навчалися, більшість опитуваних 

відзначили середній рівень підготовки (31,1%); 25,7% – низький; 24,3% – 

вищий від середнього; 18,9% – високий. 

Більшість опитуваних вважають, що майбутній інженер-програміст має 

здобути вищу освіту (64%), 36% – що вона не потрібна. 

Найменший відсоток опитаних програмістів (17,1%) вказали на важливість 

у прийнятті на роботу диплома престижного університету, а найбільший 

відсоток – на наявність знань та вмінь у відповідній сфері діяльності (75,7%). 

Менш важливими виявляються демонстрація потрібних для роботи навичок 

(55,7%), знання англійської мови (55,7%) та наявність відповідного 

професійного досвіду (46,6%).  
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З-поміж респондентів 23,6% вважають, що роботодавці цілком задоволені 

їх професійними якостями або більшою мірою задоволені (37,5%); 11,1% – на 

50% задоволені; 25% не знають думки роботодавця щодо їх професійних 

якостей; 2,8% – більшою частиною не задоволені. Водночас більшість 

опитуваних (40%) оцінюють свій рівень з програмування як середній, 37,3% – 

як добрий, 14,7% – як високий, 8% – як дуже високий. Отже, можна зробити 

висновок, що більшість роботодавців задоволені середнім рівнем підготовки 

програмістів.  

Зауважимо, що під час опитування ми цікавилися професійним зростанням 

програмістів. Наприклад, було поставлено запитання: “Чи читаєте Ви 

професійну літературу?” Більшість респондентів (55,4%) відповіли ствердно, 

35,1% – зазначили, що роблять це час від часу, і найменший відсоток 

респондентів (9,5%) взагалі не читають професійної літератури. 

За результатами опитування ми виділили загальні компетентності, які 

респонденти вважають найважливішими для роботи програміста (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Найбільш важливі загальні компетенції для роботи програміста, 

 на думку випускників ІТ-спеціальностей 

№ 

п/п 
Компетенція 

Відсоток 

опитуваних 

1 2 3 

1. здатність застосовувати знання на практиці 86,8 

2. здатність до опанування нових знань та продовження 

професійного розвитку 
78,9 

3. уміння організувати власну діяльність  

та ефективно управляти часом 
73,7 

4. уміння працювати в групах при розробці складних 

програмних комплексів 
69,7 



 115

Продовження табл. 1.6 

1 2 3 

5. володіння різноманітними практичними навичками 

щодо збору й обробки інформації 
68,4 

6. уміння працювати із сучасною комп’ютерною 

технікою 
68,4 

7. уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською й англійською мовами 
57,9 

8. здатність розширювати та поглиблювати своє 

наукове світосприйняття 
51,3 

9. уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності 
32,9 

 

За результатами опитування ми виділили фахові компетенції, які 

респонденти вважають найбільш важливими для роботи програміста (табл. 1.7). 

Таблиця 1.7 

Найбільш важливі фахові компетенції для роботи програміста, 

 на думку випускників ІТ-спеціальностей 

№ 

п/п 
Компетенція 

Відсоток 

опитуваних 

1 2 3 

1. здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і 

використовувати в практичній діяльності нові знання та 

вміння 

82,9 

2. здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються 
81,6 

3. володіння сучасними методами проектування програм і 

програмних комплексів, уміння розробляти оптимальні 

рішення щодо складу програмного забезпечення, 

алгоритмів процедур і операцій 

76,3 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 

4. володіння сучасними методами ефективного доступу до 

інформації, її збору, систематизації та збереження 
75 

5. уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми 

для розрахункових задач, визначати ефективність 

програм за допомогою програмного забезпечення 

72,4 

6. уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення 

задач оптимізації та оптимального керування 
72,4 

7. здатність використовувати міжнародні та професійні 

стандарти в галузі ІТ-технологій 
67,1 

8. уміння розробляти моделі різних типів залежно від 

завдання проектування програмного комплексу 
65,8 

9. уміння користуватися сучасними парадигмами 

програмування для розробки та проектування 

комп’ютерних програмних систем 

63,2 

10. здатність використовувати методи ідентифікації та 

класифікації інформації на базі нових інформаційних 

технологій за допомогою програмних технічних 

засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж 

60,5 

11. уміння розробляти комплексні інформаційні рішення 

для підприємств 
55,3 

12 здатність поглибленого аналізу професійних проблем, 

постановки й обґрунтування завдань 
53,9 

13. уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, 

систематизацію науково-технічної інформації 
53,9 

14. володіти знаннями з предметної галузі в межах професії 

“фахівець з інформаційних технологій” 
46,1 

15. здатність розробляти та реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій 

46,1 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 

16. здатність застосовувати методи та механізми оцінки й 

аналізу функціонування засобів і систем ІТ 
40,8 

17. здатність розробляти проектну та програмну 

документацію, що задовольняє нормативні документи 
40,8 

18. здатність демонструвати знання фундаментальних і 

суміжних спеціальних дисциплін бакалаврської 

програми для вирішення прикладних задач 

34,2 

19. володіння знаннями про видатних людей у сфері 

інформаційних технологій, найбільш відомі 

комп’ютерні пристрої 

26,3 

 

З-поміж найбільш важливих особистих якостей для роботи програміста 

опитувані визначили логічне мислення (94,7%), відповідальність (84,2%), 

уважність (84,2%), гнучкість і динамічність мислення (73,7%), аналітичні 

здібності та терплячість (71,1%) (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Важливі особисті якості програмістів, визначені випускниками  

ІТ-спеціальностей 
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Отже, результати опитування свідчать, що як більшість ІТ-випускників, 

так і роботодавців визначають професійну підготовку інженерів-програмістів в 

Україні на рівні вище від середнього та середньому, а не на високому. 

Роботодавці також відчувають дефіцит високопрофесійних програмістів. 

Найбільшого значення всі опитувані надають практичній підготовці як у 

прийнятті на роботу, так і в структурі компетентностей інженерів-програмістів. 

Обидві групи опитуваних вважають професійну підготовку в закладі вищої 

освіти значущою для інженерів-програмістів, проте на перше місце не ставлять 

наявність диплома престижного закладу вищої освіти. 

Результати опитування актуалізують питання підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в умовах закладів 

вищої освіти й засвідчують важливість набуття практичних навичок з 

програмування майбутніми інженерами-програмістами. 

На основі аналізу ринку праці в галузі програмування, соціального 

замовлення щодо професійної підготовки програмістів, зарубіжних систем 

професійної підготовки програмістів і вивчення сучасного стану професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, а також зважаючи на власний 

досвід викладання дисциплін для майбутніх інженерів-програмістів, ми 

виділили зовнішні та внутрішні фактори підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. До зовнішніх ми зарахували такі:  

1) глобалізація суспільства, що вимагає в процесі професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів орієнтуватися не лише на національні 

професійні стандарти та вимоги роботодавців, а й міжнародні професійні 

стандарти та рекомендації; 

2) інформатизація суспільства, що викликає потребу у 

висококваліфікованих фахівцях у галузі ІТ, зокрема програмування; 

3) необхідність навчання протягом усього життя, що визнано однією з 

ключових компетентностей сучасного професіонала, це особливо стосується 

професії програміста, в якій рівень кваліфікації і кар’єра залежить від постійної 

актуалізації знань; 
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4) швидкі темпи розвитку ІТ-технологій, викликані конкуренцією та 

боротьбою за ринки збуту. 

До внутрішніх факторів зараховано такі: 

1) інтерес і схильність до професії програміста, переконаність у власній 

придатності до неї; 

2) глибоке й перспективне розуміння професійної діяльності програміста; 

3) здатність до адекватної самооцінки своїх можливостей у процесі 

опанування професії;  

4) можливість оптимально застосовувати рівень досягнення набутих 

компетентностей у професійній діяльності.  

Аналіз теорії та практики з цієї проблеми дав змогу виявити низку 

суперечностей, які наведено у вступі дисертації.  

Таким чином, зазначені нами фактори та суперечності вимагають 

переосмислення відомих і обґрунтування нових концептуальних підходів до 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, які б враховували 

сучасні тенденції ІТ-ринку, запити роботодавців та суспільства до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, зарубіжний досвід професійної 

підготовки програмістів і прагнення самих майбутніх ІТ-спеціалістів у галузі 

програмування відповідати національним та світовим стандартам ІТ-індустрії. 

 

Висновки до першого розділу  

 

За результатами здійсненого аналізу потреб світового ринку праці 

(статистичні дані, результати соціологічних досліджень, бази вакансій у сфері 

ІТ) та професійних стандартів зроблено висновок про: високий рівень 

професійного замовлення на кваліфікованих спеціалістів у галузі 

програмування як за кордоном, так і в Україні; існування певних розбіжностей 

між класифікатором професій і ринком праці у назвах посад програмістів та 

вимогах до їх професійних якостей у різних сферах програмування. Крім того, 

виділено сфери професійної діяльності програмістів (розробка програмного 
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забезпечення, веб-програмування, програмування ігор, розробка баз даних, 

програмування великих даних, тестування програмного забезпечення, 

3D програмування, системний аналітик, розробка систем (архітектор), 

менеджмент проектів, програмування мікроконтролерів, сервісне 

обслуговування, проектування інтерфейсів) та загальні вимоги до професійної 

компетентності фахівців кожної з них. 

Здійснений аналіз програм професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів найкращих зарубіжних закладів вищої освіти за світовими 

рейтингами, а саме: американських (Массачусетський технологічний інститут, 

Рочестерський технологічний інститут, Державний університет Сан Хосе, 

Єльський університет), канадських (Торонтський університет), європейських 

(Імперський коледж Лондона, Ліверпульський університет – Велика Британія, 

Зразкова школа інформації і комунікації в Сорбоні – Франція, Берлінський 

відкритий університет – Німеччина), азіатських (Наньянський технологічний 

університет, Університет Цинхуа, Національний університет Сінгапура – 

Сінгапур, Харбінський технологічний університет, Шанхайський університет 

Цзяо Тун – Китай та ін.) – дав змогу зазначити, що, незважаючи на відмінності 

систем професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у різних 

країнах світу, вона має спільні властивості, які забезпечують її високу якість. 

Це, насамперед, оперативне реагування на зміни, що відбуваються в науці та 

промисловості, на вимоги ринку праці; наявність гуманітарної складової, 

зорієнтованої на підготовку до кар’єрного зростання, професійного спілкування 

майбутнього фахівця, зокрема з роботодавцями (співбесіди, резюме, пошук 

роботи, професійний брендинг); наявність науково-дослідної складової, яка 

забезпечує готовність студента до здійснення наукової роботи; диференціація 

та індивідуалізація навчання відповідно до потреб студентів і їх первинного 

досвіду програмування; варіативність – можливість навчання за різними 

спеціалізаціями; залучення до навчального процесу потенційних роботодавців; 

безумовна практична спрямованість.  
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Узагальнення наявного досвіду професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів в Україні, а також праць вітчизняних учених, 

присвячених особливостям вітчизняної вищої ІТ-освіти (А. Я. Анопрієнко, 

Л. В. Гришко, У. П. Когут, Г. О. Козлакова, Л. А. Матвійчук, К. П. Осадча, 

В. В. Осадчий, П. М. Павленко, Д. А. Саєнко, З. С. Сейдаметова, Я. Б. Сікора, 

А. М. Стрюк, С. І. Тищенко та ін.), свідчить, що вона перебуває на етапі свого 

становлення й характеризується певними труднощами: недостатня гнучкість та 

оперативність навчальних програм; домінування теоретичної спрямованості; 

переважання традиційних класичних для вищої школи форм і методів 

підготовки; недостатнє залучення до викладання фахівців-практиків ІТ-сфери 

тощо. 

Результати проведеного опитування роботодавців, студентів і випускників 

ІТ-спеціальностей (всього в дослідженні взяли участь 389 осіб) засвідчили: 

усвідомлення всіма групами респондентів недостатнього рівня якості 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в Україні; наявність 

дефіциту на високопрофесійних фахівців – відповідальних, наполегливих, 

уважних, з розвиненим логічним та аналітичним мисленням і здатних 

самостійно приймати рішення, головними компетенціями яких є: загальні – 

здатність до опанування нових знань та продовження професійного розвитку, 

здатність оперативно застосовувати знання на практиці, уміння працювати в 

команді, уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом, 

уміння спілкуватися (включаючи усну й письмову комунікацію українською та 

англійською мовами) тощо; фахові – здатність розробляти програмні продукти 

для процесів, які комп’ютеризуються, володіння сучасними методами 

ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження, 

уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та 

оптимального керування, застосовувати сучасні методи проектування програм і 

програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення щодо складу 

програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій, здатність до 
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поглибленого аналізу професійних проблем, постановки й обґрунтування 

завдань тощо. 

На основі результатів проведеного опитування визначено зовнішні 

(глобалізація та інформатизація суспільства, необхідність навчання протягом 

усього життя, швидкі темпи розвитку ІТ-технологій) та внутрішні (інтерес і 

схильність до професії програміста, переконаність у власній придатності до неї, 

глибоке й перспективне розуміння професійної діяльності, здатність до 

адекватної самооцінки своїх можливостей у процесі опанування професії, 

можливість оптимально застосовувати рівень досягнення набутих 

компетентностей у професійній діяльності) фактори підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів.  

Результати здійсненого аналізу зарубіжного й українського досвіду 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів та проведеного 

опитування, визначених факторів підвищення її якості підтверджують 

необхідність модернізації існуючого освітнього процесу. 

Oснoвні пoлoження рoзділу викладенo автором у наукових публікаціях: 

[114; 115; 116; 117; 123; 125; 140]. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ПРОГРАМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

У розділі визначено теоретико-методологічні основи розуміння сутності 

професійної компетентності інженера-програміста, подано її структуру; 

обґрунтовано та розроблено концепцію системи професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів і систему підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності; розкрито зміст професійної підготовки 

інженерів-програмістів у закладах вищої освіти. 

 

2.1. Поняття та структура професійної компетентності інженера-

програміста 

 

Досліджувана проблема вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів є складною як у теоретичному, так і в практичному 

плані. Теоретична складність полягає в тому, що, незважаючи на значну 

кількість наукових праць щодо різних її аспектів, нині через велику кількість 

виконуваних професійних функцій залишаються недостатньо вивченими 

структура професійної компетентності та критерії професійної якості 

інженерів-програмістів. Практична складність дослідження пояснюється 

недосконалістю освітніх і професійних стандартів, на які важко спиратися в 

процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, і пов’язаною 

із цим невизначеністю з переліком професійних і особистісних якостей 

майбутніх інженерів-програмістів. 

Для початку зупинімося на визначенні одного з основних понять нашого 

дослідження: майбутній інженер-програміст, яке ми розглянемо, аналізуючи 

поняття “інженер”, “програміст”, “програмування”.  

Означимо, що він є одним із суб’єктів процесу професійної підготовки у 

закладі вищої освіти. Використання слова “майбутній” означає осіб (студентів), 

які навчаються на ІТ-спеціальностях (спеціальності таких галузей знань, як 
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“Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерні науки й інформаційні 

технології”, “Комп’ютерна інженерія”, “Системний аналіз”, “Кібербезпека”, 

“Інформаційні системи і технології”) та близьких до них (спеціальності 

“Прикладна математика” та “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології”), й у майбутньому, після закінчення закладів вищої освіти й 

отримання ступеня бакалавра чи магістра та відповідної кваліфікації, зможуть 

працювати у сфері програмування. 

Аналізуючи наукову літературу з проблеми, порушеної в дисертації, ми 

спираємося на довідкову літературу, історико-педагогічні дослідження і сучасні 

наукові праці. В енциклопедичному словнику-довіднику тлумачення поняття 

“інженер” подається як класифікація спеціаліста з вищою технічною освітою, 

доповнюється зазначенням галузі його професійної підготовки. Зокрема, у 

галузі ІКТ виділяють такі різновиди, як інженер-програміст, інженер-

системотехнік, інженер з експлуатаційного обслуговування, інженер знань 

[34, с. 156].  

Сутність професії інженера висвітлювали Е. Крик [111], В. Г. Горохов [46], 

М. І. Негримовський [179], П. С. Лернер [152], деякі аспекти професійної 

підготовки інженерів подано у роботах О. А. Гнатюк [77], В. М. Олексенка [186], 

О. Г. Романовського [236] та ін. 

Е. Крик визначає, що інженер – це професія, що вимагає певних знань і 

майстерності у створенні приладів, пристроїв і розробці технологічних 

процесів. Існує багато спеціальностей інженерів, і, незважаючи на це, завдання 

в усіх інженерів, на думку автора, одне – створювати системи, що 

перетворюють матеріали, енергію, інформацію в більш корисну форму 

[111, с. 31–33]. 

З погляду В. Г. Горохова, сучасна діяльність інженера пов’язана з 

регулярним застосуванням наукових знань (тобто знань, отриманих у науковій 

діяльності) для створення штучних, технічних об’єктів – споруд, пристроїв, 

механізмів, машин тощо. Для сучасної інженерної діяльності характерна 

глибока диференціація за різними галузями й функціями, що призвела 
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розділення її на цілий ряд взаємопов’язаних видів діяльності. На перших етапах 

свого наукового розвитку інженерна діяльність, за переконанням Горохова В.Г., 

була орієнтована на застосування знань природничих науки (головним чином 

фізики) і математики та охоплювала винахідництво, конструювання дослідного 

зразка та розробку технології виготовлення нового інженерного об’єкта 

[46, с. 137]. Із розвитком технічних наук та інженерних досліджень виділився 

такий особливий вид інженерної діяльності, як проектування, що пов’язано з 

конструктивною розробкою загальної методики знаходження оптимального 

вирішення інженерної задачі [111, с. 86]. 

Нині О. А. Ігнатюк вважає, що сучасного інженера потрібно розглядати як 

фахівця, для системи знань і вмінь якого характерна цілісність у розумінні 

проблем – на фактологічному (знання і вміння орієнтуватися в усій емпіричній 

базі своєї професії), теоретичному (знання принципів функціонування об’єкта) 

й рефлексивному (розуміння походження цих принципів, володіння 

методологією пізнання й конструювання) рівнях. Важливою є думка науковця 

щодо інтегративного характеру професійної інженерної діяльності, який 

включає класичні (проектно-конструкторська, технологічна, організаційно-

управлінська, науково-дослідна) та інноваційні (інформаційно-аналітична, 

інформаційно-технічна, діагностична, маркетингова, промоутерська, сервісна, 

менеджмент якості) види діяльності. Це значно розширює уявлення науковців 

минулого століття (Е. Крика та В. Г. Горохова) про сутність професії інженера 

й висуває нові вимоги до його професійної підготовки, яка має включати 

розвиток навичок творчої діяльності та характеризуватися системним підходом 

у вирішенні складних науково-технічних завдань, зверненням до комплексу 

соціальних, гуманітарних, природничих і технічних дисциплін [77, с. 12–13]. 

Як зазначає О. М. Джеджула, нині фахівець інженерного профілю повинен 

володіти високим рівнем професіоналізму й інтелекту, творчими здібностями, 

професійною мобільністю, комунікабельністю, легко адаптуватись до світового 

інформаційного простору, досконало оперувати фундаментальними, 

загальнотехнічними та спеціальними знаннями. Дослідниця вдало виділила 
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професійно важливі якості (виробничо-технологічна мобільність, технічний 

інтелект, креативність, рефлексія, комунікабельність, здатність до саморозвитку 

тощо) та основні компетенції (виробнича, графічна, інформаційна, комунікаційна 

тощо), що забезпечують конкурентоспроможність фахівця інженерного профілю 

на сучасному ринку праці [58, с. 15–16]. 

У тлумачному словнику з обчислювальної техніки поняття “програміст” 

означає людину, яка займається програмуванням [3, с. 414]. У тлумачному 

словнику сучасної комп’ютерної лексики автори В. Л. Дорот та Ф. А. Новиков 

подають таке коротке тлумачення поняття “програміст”: особа, що виконує 

розробку й налагодження програм [60, с. 393]. 

В енциклопедичному словнику-довіднику поняття “програміст” подається 

як спеціаліст у галузі розробки, налагодження і/або супроводження роботи 

засобів програмного забезпечення автоматизованих систем [34, с. 155]. На 

профорієнтаційних ресурсах мережі Інтернет зустрічаються більш сучасні й 

повні визначення цього поняття: фахівець, який займається розробкою 

програмного забезпечення (ПЗ) для персональних, вбудованих, промислових і 

інших різновидів комп’ютерів, тобто програмуванням [229]; фахівець, який 

займається розробкою алгоритмів і програм на основі математичних моделей 

[228]; фахівець, який займається розробкою алгоритмів програм, основою для 

написання яких є математичні обчислення [187]. Виділяють два типи 

програмістів: прикладні, які займаються розробкою прикладного ПЗ і 

застосувань [3, с. 44], і системні, які розробляють або обслуговують системні 

та/або мережні програми та підтримують розробників застосувань [3, с. 500]. 

Нині В. В. Осадчий, К. П. Осадча і І. М. Сердюк вважають таку класифікацію 

недоречною, адже “експлуатація комп’ютерів вийшла за межі кола вузьких 

фахівців, забезпечення роботи комп’ютера перетворилося на одну з основних 

потреб користувачів і, таким чином, змістова межа між системним і 

прикладним програмуванням багато в чому стерлася” [193, с. 14]. Тому 

сьогодні класифікація програмістів може бути набагато ширшою. Зокрема, 

виділяють такий різновид, як програміст-аналітик, у функції якого входить 
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аналіз проблем, пов’язаних з автоматизацією конкретної організації, 

оптимізація їх вирішення і постановка завдань на проектування або 

удосконалення вже функціонуючих автоматизованих систем і баз даних 

[34, с. 155]. З розвитком веб-технологій з’явилося поняття веб-програміст, 

фахівець, що працює з глобальними мережами, наприклад, Інтернетом, з метою 

розробки інтерфейсів, динамічних сайтів тощо [187].  

Слушно, на нашу думку, зауважують А. Грецов та Т. Бєдарєва про те, що 

програміст є спеціалістом, який працює не стільки з комп’ютером як з 

технічним пристроєм, скільки з інформацією. Він розробляє алгоритми, що 

дозволяють максимально ефективно вирішити певну задачу, і записує їх за 

допомогою наборів спеціальних символів, що “зрозумілі” комп’ютеру 

[48, с. 139]. 

Отже, основним родом занять й основною професійною діяльністю 

програміста є програмування, розуміння сутності якого ми також вважаємо за 

доцільне представити у дослідженні.  

Термін “програмування” виник наприкінці 1940-х рр. у Англії – американці 

тоді використовували слово coding [3, с. 414]. У 1990-х рр. програмування 

визначалося як розділ математики, що досліджує завдання оптимізації [22, с. 204]. 

У сучасному тлумачному словнику з обчислювальної техніки програмування 

розглядається як упорядкування програм, процес проектування, написання, 

налагодження, тестування, документування й супроводу ПЗ [3, с. 414]. 

Програмування є розділом інформатики, який вивчає опис процесів 

обробки даних [185, с. 31]. Інформатика є самостійною науково-прикладною 

дисципліною, важливе загальнонаукове значення якої, зокрема, обумовлено і 

тим, що вона надає для формалізації, моделювання, систематизації, інтеграції й 

обробки прикладних знань потужні стандартизовані мови програмування. 

Будучи практичною наукою, інформатика має кілька напрямів для практичного 

застосування, зокрема, програмування, яке включає прийоми, методи та засоби 

розробки комп’ютерних програм [251, с. 40]. 
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Професійне програмування – це цілком прагматична діяльність, 

спрямована на отримання реального програмного продукту, яка вимагає 

високої теоретичної підготовленості не тільки в галузі знання мов 

програмування та принципів створення програм, а й у галузі математики, 

системного аналізу, дослідження операцій, системотехніки тощо [40, с. 4]. 

Таким чином, головна умова успішної професійної діяльності програміста 

полягає в умінні якісно програмувати. В. О. Гвоздєва вважає, що навчитися 

програмувати можна лише багаторазово програмуючи задачі, проходячи шлях 

від її постановки до працюючої програми. Для цього він має спочатку 

усвідомити задачу, потім скласти план загального розв’язання, виконати його, 

тобто перетворити на певну послідовність дій, і, насамкінець, перевірити 

результат рішення, впевнитись у його правильності [40, с. 4]. Такі дії подібні до 

вирішення інженерної задачі, тому часто у нормативних документах 

(Класифікатор професій) і науковій літературі існує поняття “інженер-

програміст”. 

У тлумачному словнику сучасної комп’ютерної лексики поняття “інженер-

програміст” подається у двох значеннях: інженер, який виконує функції 

програміста, та інженер, який має кваліфікацію програміста [60, с. 208]. 

В енциклопедичному словнику-довіднику інженер-програміст визначається як 

інженер, що займається розробкою й експлуатацією засобів програмного 

забезпечення [34, с. 156]. В. А. Камаєв і В. В. Костерін у підручнику [81, с. 438] 

наводять таке визначення професії інженера-програміста: найменування посади 

відповідно до класифікатора посад керівників, спеціалістів та інших 

службовців, спеціаліст зі створення та експлуатації програм.  

На основі аналізу джерел щодо визначення понять програміст та інженер-

програміст, можна зробити такі узагальнення програміст є фахівцем, який 

працює з інформацією і даними з метою знаходження максимально 

ефективного і оптимального вирішення завдання, розробляючи на основі 

математичних моделей алгоритми, які записує за допомогою засобів 

програмування (мови, середовища, технології). На нашу думку, програміст, 
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який використовує інженерні методи роботи для розробки програмних засобів, 

визначається як інженер-програміст. Підготовка інженерів-програмістів 

здійснюється у закладах вищої освіти за спеціальністю 121 “Інженерія 

програмного забезпечення”. Професійна підготовка інженера-програміста, що 

використовує наукові методи (аналіз, моделювання тощо) і методи 

інформатики (методи розробки алгоритмів, методології програмування тощо) 

для розробки ПЗ, зокрема і ПЗ комп’ютерних систем, здійснюється за 

спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки й інформаційні технології”. Професійна 

підготовка інженера-програміста комплексного науково-технічного напряму, 

що охоплює теоретичні основи та технологію розробки, конструювання, 

реалізацію, модернізацію, підтримку системного програмного забезпечення й 

технічних засобів сучасних комп’ютерів і комп’ютерних систем, здійснюється 

за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”. Також професійна підготовка 

майбутніх інженерів-програмістів здійснюється й за іншими спеціальностями 

такими як 125 “Кібербезпека”, 126 “Інформаційні системи та технології”, 

113 “Прикладна математика” та 151 “Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології”. Про це свідчить аналіз освітніх програм 2016–2017 рр. 

спеціальностей “Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології”, “Комп’ютерна інженерія”, “Кібербезпека”, 

“Прикладна математика” таких закладів вищої освіти, як Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Національний 

університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут”, Національний університет водного 

господарства та природокористування, Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Херсонський 

державний університет, Запорізький національний університет, 

Кіровоградський національний технічний університет, Таврійський державний 

агротехнологічний університет, Харківський національний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди, Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка та ін. На його основі було з’ясовано, що випускники ІТ-
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спеціальностей бакалаврату можуть займати первинні посади техніка-

електроніка, техніка-програміста, інженера-електроніка, інженера-

системотехніка, інженера-програміста, програміста баз даних, прикладного 

програміста, системного програміста. Випускників магістерських програм 

призначено до науково-дослідної, організаційно-управлінської, аналітичної, 

проектної інноваційної, сервісно-експлуатаційної діяльностей відповідно до 

отриманої спеціальності, зокрема вони можуть влаштуватися на посади 

інженера-програміста, фахівця з інформаційних технологій, фахівця з розробки 

та тестування програмного забезпечення, наукового співробітника, програміста 

баз даних, прикладного або системного програміста, інженера-конструктора, 

інженера з упровадження нової техніки та технології, або працювати на таких 

посадах: молодший науковий співробітник, інженер-лаборант або старший 

лаборант (у науково-дослідних установах, дослідницьких лабораторіях); 

асистент або викладач (у закладах вищої освіти); спеціаліст (на підприємствах, 

фірмах, у лабораторіях) та ін. Тобто “інженер-програміст” присутній на всіх 

цих 4-х спеціальностях бакалаврату й магістратури. 

Проте у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників 

[173] кваліфікаційною вимогою до посади інженера-програміста є наявність 

повної вищої освіти відповідного напряму підготовки за освітнім рівнем 

магістр і спеціаліст, який було скасовано згідно із законом “Про вищу освіту” 

[68]. Тобто лише випускники магістратури можуть займати посади інженерів-

програмістів, а випускники бакалаврату – техніка-програміста.  

Зауважимо, що професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів 

ми будемо розглядати на двох рівнях – бакалавраті та магістратурі – у єдиній 

системі з таких причин: по-перше, оволодіння професійною компетентністю 

інженера-програміста неможлива без підготовки на рівні бакалаврату; по-друге, 

на нашу думку, кваліфікаційні вимоги до посади як техніка-програміста, так і 

інженера-програміста (Додаток Г) цілком задовольняє підготовка на 

бакалавраті, а на рівні магістратури доцільно говорити про займання посади 

інженера-дослідника. 
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У дослідженні ми будемо акцентувати увагу на професійній підготовці 

майбутніх інженерів-програмістів за трьома спеціальностями: “Програмна 

інженерія” (“Інженерія програмного забезпечення”), “Комп’ютерні науки й 

інформаційні технології” (“Комп’ютерні науки”), “Комп’ютерна інженерія”, 

зважаючи на те, що спільним стрижнем у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів за цими спеціальностями є навчання розробки 

програмного забезпечення. 

Аналізуючи наукову літературу щодо професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, ми спиралися на спеціальні літературні джерела з 

програмування таких ІТ-професіоналів, як Е. В. Декстра [332] (E. W. Dijkstra), 

А. П. Ершов [63], С. Макконелл [157], І. О. Одинцов [185], Дж. Сонмез [260], 

Г. С. Цейтін [294], та на сучасні дослідження таких науковців, як Я. В. Булахова 

[24], Л. В. Гришко [51], Ю. Г. Лобода [154], З. С. Сейдаметова [245], 

С. О. Семеріков [246], І. В. Чірва [299] та ін. 

На думку Е. Декстри, бути кращим програмістом – означає бути здатним 

розробляти більш ефективні й достовірні програми та знати, як робити це 

ефективно, для чого потрібні математичні навички. Він зазначає, що слово 

“математика” ним використовується у сенсі “мистецтво і наука ефективних 

міркувань” [332]. Дійсно, завдання розробки програм високої якості й побудови 

високоякісних доказів дуже подібні, проте, на нашу думку, методологію 

програмування і математичну методологію не можна ототожнювати. Тому ми 

вважаємо слушною думку Цейтіна Г.С. про те, що математичний характер знань, 

котрі лежать в основі програмування, очевидний лише для математичних 

застосувань ЕОМ, а у загальному випадку можна сумніватись у первинності 

математичного знання відносно програмування [294, с. 129]. А. П. Єршов 

важливими вважає як математичні навички, так й інженерні, зазначаючи, що 

програміст має володіти здібністю першокласного математика до абстракції й 

логічного мислення у поєднанні з Едисоновим талантом споруджувати все що 

завгодно з нуля й одиниці; повинен поєднувати акуратність бухгалтера з 

проникливістю розвідника, фантазію автора детективних романів з тверезою 
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практичністю економіста; мати смак до колективної роботи, розуміти інтереси 

користувача тощо [63, с. 96]. Сучасний ІТ-спеціаліст С. Макконелл вважає, що 

програми підготовки інженерів-програмістів на молодших і випускних курсах 

можуть бути спрямовані на формування інженерного складу мислення у розробці 

ПЗ [157, с. 19]. 

Серед психологічних якостей, якими має володіти майбутній інженер-

програміст, виділяють аналітичний розум, інтуїцію, здатність всеосяжного 

бачення, акуратність, витримку, терпіння, уважність, здатність довести до кінця 

будь-яку розпочату роботу й узяти на себе відповідальність за її результати, 

умінням планувати власні дії на тривалий термін [164, с. 305]. К. О. Орел у 

аналітичній професіограмі діяльності програміста важливими особливостями його 

мислительної діяльності вважає аналітичне мислення (здатність розкласти 

складну задачу на простіші елементи і підібрати до кожної адекватний спосіб 

вирішення) та вербальні операції (перекодування інформації (у тому числі тієї, що 

описує структури даних) з однієї мови на іншу) [188, с. 12].  

Предметом обговорення і дискусій нині є думки спеціалістів щодо 

наявності тих чи інших здібностей, що визначають успішність діяльності 

майбутніх інженерів-програмістів.  

Б. А. Гладких вважає, що професійним програмістом може вважатися не 

той, хто тільки здатний взяти в руки інструмент – комп’ютер і конкретну 

систему програмування, а той, хто знайомий з фундаментальними основами й 

історією науки, хто глибоко освоїв сукупність базових методів і алгоритмів, 

знає закони композиції програм, наукової організації праці тощо. На думку 

науковця, випускник закладу вищої освіти, що задовольняє ці вимоги, повинен 

мати право отримати замість розпливчастого й девальвованого звання 

“інженер” офіційну кваліфікацію “програміст” [41, с. 14].  

Цікавою є точка зору А. І. Бочкіна про те, що парадоксальною ознакою 

компетентності програміста є уникання програмування, особливо в епоху 

Інтернет, використовуючи готові програми, не боятися бути користувачем, 

підвищувати ерудицію, комп’ютерну освіченість [23, с. 38]. Це наштовхує на 
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думку про те, що майбутні інженери-програмісти мають навчитися не лише 

рутинній справі розробки програм за допомогою процесу програмування, а й 

мати лабільне (швидкість перебудови процесів мислення у послідовному 

переході від розв’язання одного завдання до розв’язання іншого [10, с. 138].) та 

дивергентне (вирішення завдань, що допускають кілька нестандартних рішень 

або правильних відповідей [20, с. 93]) мислення. 

Професія програміста, на думку Ю. Д. Бабаєвої та О. Є. Войскунського, 

вимагає високого рівня розвитку інтелекту, здатності до абстрагування і 

розуміння відносин між елементами, гнучкості мислення, критичності, 

схильності до планування, аналізу та систематичної роботи, готовності 

поповнювати знання і переучуватися [7, с. 217].  

Тому гостро постає питання про якісну підготовку майбутніх інженерів-

програмістів, які зможуть адаптуватися у швидкозмінних умовах професійної 

діяльності, впровадження та експлуатації, супроводу нових програмних систем, 

які зможуть внести коригування в коди програм або на їх основі розробити 

принципово нове програмне забезпечення, яке відповідає всім сучасним 

вимогам до їх розробки. Іншими словами, випускник повинен не тільки 

придбати певні знання, вміння і навички з дисциплін вишівського курсу, а й 

уміти застосувати ці знання у практичній професійній діяльності для вирішення 

поставлених завдань [150, с. 233]. 

Нині в Україні впроваджуються нові стандарти освіти. Сутність нового 

підходу полягає у тому, що освітні пріоритети зміщуються від досягнення 

студентами певного рівня знань, умінь і навичок до освоєння компетентностей, 

що відповідають завданням і потребам, які ставлять перед майбутніми 

спеціалістами потенційні роботодавці, тобто до реалізації компетентнісного 

підходу в освітньому процесі закладів вищої освіти.  

Проблему формування знань, умінь і навичок фахівців з інформатики 

висвітлювали Г. Ю. Цибко [295], С. О. Семеріков [246], Т. Хант, Д. Томас [290], 

Г. О. Козлакова [97] та ін. Аспектам компетентнісного підходу в професійній 

підготовці присвячені роботи У. П. Когут [96], З. С. Сейдаметової [245], 
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М. Г. Коляди [101], І. З. Семеряк [247], Л. В. Гришко [50] та ін. За умов 

компетентнісного підходу метою навчання є розвиток у студентів-програмістів 

здібностей освоювати новий досвід на основі цілеспрямованого формування 

творчого та критичного мислення, досвіду й інструментарію навчально-

дослідницької діяльності. Компетентнісний підхід розглядається як діалектична 

альтернатива більш традиційному знаннєвому підходу, орієнтованому на 

формування змістовних одиниць, бо він орієнтований на формування 

компетентностей. Компетентності становлять динамічне поєднання знань, 

розуміння, навичок, умінь і здатностей, а також формуються в різних 

навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах професійної підготовки. 

Розвиток компетентностей є метою навчальних програм [231, с. 28].  

Д. Є. Щедролосьєв подає своє визначення поняття “професійна 

компетентність майбутнього інженера-програміста”, базуючись на структурі 

особистості, запропонованій Платоновим К., як інтегрованої характеристики 

якостей особистості, що охоплює досвід (знання, уміння, навички), особистісні 

якості (сприйняття, відчуття, пам’ять, мислення), спрямованість особистості 

(що формується в результаті взаємодії досвіду й особистісних якостей) [307]. 

У проекті Тюнінг (Tuning educational structures in europe) розглянуто два 

різні види компетентностей: академічні (фахові) компетентності (subject specific 

competences) та загальні компетентності (generic competences, transferable skills). 

Перші залежать від предметної галузі й визначають профіль освітньої програми 

та кваліфікацію випускника, другі – мають універсальний, не прив’язаний до 

предметної галузі характер, студент їх набуває у процесі виконання певної 

освітньої програми [35, с. 3]. 

В Законі України “Про вищу освіту” термін компетентність вживається в 

такому значенні: компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 

практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти [59]. 
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Знання, вміння, навички, здатності та способи діяльності, особистністні 

якості, які є значущими для професійної діяльності майбутніх інженерів-

програмістів, ми згрупували у базові компетентності, що в сукупності 

складають професійну компетентність майбутніх інженерів-програмістів. 

Таким чином, під поняттям професійна компетентність майбутніх 

інженерів-програмістів ми будемо розуміти сукупність фахових і загальних 

компетентностей, що є важливими (ключовими) для професійної діяльності 

майбутніх інженерів-програмістів. Це поняття ми тісно пов’язуємо з поняттям 

професіоналізму. Ми поділяємо думку І. О. Одинцова про те, що поняття 

“професіоналізм” відносно програміста визначається як інтегральна 

особистісна характеристика людини, яка опанувала норми професійної 

діяльності та спілкування і здійснює їх на високому рівні, домагаючись 

професійної майстерності у сфері програмування; має професійні ціннісні 

орієнтації, дотримується професійної етики; розвиває себе засобами професії; 

прагне зробити творчий внесок у професію, збагативши її досвід; прагне та вміє 

викликати інтерес суспільства до результатів своєї професійної діяльності, 

сприяє підвищенню ваги та престижу своєї професії в суспільстві, гнучко 

враховує нові запити суспільства до неї [185, с. 25–26]. 

З метою визначення структури професійної компетентності у сукупності 

фахових і загальних компетентностей, що є важливими (ключовими) для 

професійної діяльності майбутніх інженерів-програмістів, ми проаналізували 

низку документів. Зокрема у Рекомендаціях з викладання програмної інженерії 

та інформатики в університетах наведено набір з семи результатів, очікуваних 

від навчальної програми з “Програмної інженерії” (Software Engineering) 

[233, с. 30–31], та конкретні якості, якими повинні володіти успішні 

випускники програми “Комп’ютерні науки” (Computer Science) [233, с. 261–

263]. У Керівництві до зводу знань з програмної інженерії (IEEE Guide to 

SWEBOK 2004) подано опис знань, навичок, і здатностей, якими інженери-

програмісти повинні володіти, щоб професійно, відповідально й етично 

розробляти програмне забезпечення. Його згруповано за трьома блоками: 
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професіоналізм (Professionalism), групова динаміка і психологія (Group 

Dynamics and Psychology), навички комунікації (Communication Skills). 

Особливе значення надається практичним навичкам, адже інженери-

програмісти повинні вирішувати унікальні інженерні проблеми, з виробництва 

програмного забезпечення з відомими характеристиками і надійністю, що 

своєю чергою вимагає належного набору знань і навичок, а також підготовки й 

досвіду в професійній практиці [315]. 

Нами були проаналізовані європейські документи щодо визначення 

компетентностей, які близькі до професійної компетентності інженерів-

програмістів, а саме: цифрова компетентність та ІКТ-компетентність (електронна 

компетентність, е-компетентність). У Рекомендаціях Європейського Парламенту та 

Ради (ЄС) “Про основні компетенції для навчання протягом усього життя” 

(Recommendation of the European Parliament and of the Council “Key competences for 

lifelong learning) [375] однією з ключових компетентностей для навчання впродовж 

життя визначається цифрова компетентність (Digital competence), що включає сім 

необхідних знань, навичок і відношень, наведених у Додатку Д, табл. Д.1. 

Європейська рамка ІКТ-компетентності (The European e-Competence Framework) 

[338; 337] становить рамкову структуру опису ІКТ-компетентності, в якій 

запропоновано 40 компетентностей для використання компаніями виробниками 

послуг і продуктів ІКТ, так і компаніями, що використовують ІКТ у своїй основній 

діяльності, а також: ІТ-фахівцями, ІТ-керівниками, співробітниками кадрових 

служб, представниками державних, освітніх установ і соціальними партнерами в 

європейських країнах. Структура цієї рамки базується на 4 дескрипторах, що 

відображають різні вимоги, пов’язані з рівнями планування бізнесу, управління 

кадрами, як доповнення до інструкцій з посадовими обов’язками, і специфікуються 

таким чином: 1-й дескриптор визначає 5 сфер ІКТ-компетентностей, що 

відповідають бізнес-процесам в інформаційних системах (планування, 

впровадження, запуск, адаптація, управління); 2-й дескриптор – набір еталонних 

компетентностей для кожної сфери ІКТ-компетентностей; 3-й дескриптор – 

професійний рівень кожної е-компетентності, забезпечує співвіднесення з 
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європейською специфікацією (рівні з е-1 до рівня е-5 рамки відповідають рівнями з 

3-го по 8-й Європейської рамки кваліфікацій (European Qualifications Framework);  

4-й дескриптор – приклади знань і навичок, які відповідають кожній 

компетентності. 

Радою з інформаційних і комунікаційних технологій (Information and 

Communications Technology Council) [349] представлено рамкові профілі  

ІКТ-компетентності (Highlights of the ICT Competency Profiles framework 

Framework) за шістьма кар’єрними кластерами, що включають робочі потоки, 

ключові напрями діяльності та компетентності. Серед кар’єрних ІТ-кластерів 

виділено кластер програмних продуктів (Software Products Cluster), інфраструктури 

(Infrastructure Cluster), управління (Management Cluster), апаратного забезпечення 

(Hardware Products Cluster), тестування і контролю якості (Testing/Quality Control 

Cluster), документування та навчання (Documentation and Training Cluster), в яких 

загалом визначено 400 компетентностей. 

Також нами було проаналізовано проект Tuning за предметними галузями 

“Комп’ютерна інженерія” (Computer Engineering), “Програмна інженерія” 

(Software Engineering), “Комп’ютерні науки та ІКТ” (Computer Sciences і ICT) і 

зроблено висновок про те, що визначення фахових компетентностей з цих 

предметних галузей ще триває. На сьогодні є публікації, що деталізують 

професійні стандарти, відповідні загальні, практичні та додаткові навички за 

проектом Tuning Latin America III (2011–2014) з Computer Sciences та Tuning 

Russia III (2010–2013) з ICT. У документі “Higher Education in Latin America: 

reflections and perspectives on Computer Science” виділено 13 фаховий 

компетентностей у галузі інформатики [388, с. 60–61].  

У результаті порівняльного аналізу об’єднання компетентностей, 

порівняльного аналізу програм у сфері ІКТ, що реалізуються у російських ВНЗ, 

з міжнародними професійними стандартами навчання у сфері ІКТ Computing 

Curricula, російськими науковцями був сформований список з 16 узагальнених 

предметних (фахових) компетентностей, наведений у документі проекту Tuning 

“Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Information 
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and Communication Technologies” [389, с. 40–41]. Асоціацією підприємств 

комп’ютерних та інформаційних технологій ведеться розробка нових 

професійних стандартів у галузі ІТ з 2012 р. У результаті цього розроблено 16 

стандартів [227], які встановлюють вимоги до професійних компетентностей 

ІТ-спеціалістів, зокрема до розробника Web- і мультимедійних додатків, 

спеціаліста з великих даних, архітектора програмного забезпечення, 

програміста, керівника розробки програмного забезпечення, фахівця з 

інформаційних ресурсів, фахівця з інформаційних систем, спеціаліста з 

тестування в галузі інформаційних технологій тощо. 

До сьогодні підготовка інженерів-програмістів в Україні здійснювалася на 

основі Галузевого стандарту вищої освіти України [195; 196], за яким 

визначалися такі основні компетенції: соціально-особистісні (КСО.01–08), 

загальнонаукові (КЗН.01–05), інструментальні (КІ.01–06), загально-професійні 

(КЗП.01–07) та спеціалізовано-професійні (КСП.01–18). Серед загально-

професійних компетенцій до програмування відносилася насамперед КЗП-5 

(знання та розуміння основ програмування, мов різних рівнів та їхніх переваг 

для розв’язання конкретних задач, методів розроблення програмного 

забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних 

технологій). У стандарті типовому завданню діяльності бакалавра інформатики 

відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо розв’язання 

цього завдання діяльності. 

Українськими науковцями та ІТ-спеціалістами пропонуються різні підходи 

до визначення компетентностей інженерів-програмістів. Зокрема, 

Д. Є. Щедролосьєв на основі проведеного аналізу вимог сучасного роботодавця 

й системи грейдів ІТ-компаній розглядає складові професійної компетентності 

у структурі особистості інженера-програміста (досвід (знання, уміння, 

навички), якості, спрямованість, рефлексія), необхідні на різних щаблях 

професійного зростання (стажист, початківець, розробник, провідний 

розробник, менеджер, лідер команди, фахівець із роботи з клієнтами, 

архітектор, аналітик, керівник проекту). 
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Рада з конкурентоспроможності ІКТ провела роботу з ІТ-компаніями з 

розробки таких стандартів: “Спеціаліст з розробки програмного забезпечення”, 

“Керівник проектів у галузі інформаційних технологій”, “Менеджер продуктів у 

сфері інформаційних технологій”, “Фахівець з інформаційних ресурсів”, 

“Спеціаліст з інформаційних систем” [226]. У них визначені вимоги до знань, умінь 

і навичок ІТ-фахівців через опис функціональних галузей, завдань діяльності та 

трудових функцій фахівця. Професійний стандарт є нормативним документом, що 

може застосовуватися оцінки рівня компетентності працівників, розробки освітніх 

стандартів і програм навчання відповідно до вимог роботодавців, проведення 

професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 

У проектах стандартів вищої освіти України спеціальностей 121 “Інженерія 

програмного забезпечення” [266], 122 “Комп’ютерні науки й інформаційні 

технології” (“Комп’ютерні науки”) [267], 123 “Комп’ютерна інженерія” [268] 

виокремлені загальні і фахові компетентності по кожній зі спеціальностей.  

На основі аналізу наукових праць [24; 40; 50; 51; 63; 145; 159; 170; 188; 193; 

194; 221; 222; 223; 224; 225; 245; 246; 299], спеціальної літератури [157; 185] та 

документів [196; 45; 76; 195; 226, 233; 266; 267; 268; 321; 338; 339; 375; 388] щодо 

переліку компетентностей майбутніх інженерів-програмістів ми виокремили 

загальний список таких компетентностей (Додаток Д, табл. Д.1). Потім ми 

систематизували й узагальнили цей список, виділивши у структурі професійної 

компетентності загальні та фахові компетентності. До загальних ми віднесли: 

– уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища на 

результативність професійної діяльності; 

– уміння застосовувати знання на практиці; 

– уміння опановувати нові знання та продовжувати професійний розвиток; 

– уміння спілкуватися, включаючи усну й письмову комунікацію українською 

та англійською мовами; 

– уміння працювати в групах з розробки складних програмних комплексів; 

– уміння розширювати і поглиблювати своє наукове світосприйняття; 

– уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом. 
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Серед фахових ми виділили: 

– володіння знаннями про видатних людей у сфері інформаційних технологій, 

найбільш видатні комп’ютерні пристрої; 

– здатність розробляти програмні продукти для процесів, які 

комп’ютеризуються; 

– володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, 

систематизації та збереження; 

– здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації 

на базі нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних 

засобів, локальних і глобальних комп’ютерних мереж; 

– уміння розробляти моделі різних типів залежно від завдання проектування 

програмного комплексу; 

– уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових 

задач, визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення; 

– уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та 

оптимального керування; 

– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств; 

– володіти сучасними методами проектування програм і програмних 

комплексів, розробляти оптимальні рішення щодо складу програмного 

забезпечення, алгоритмів процедур і операцій; 

– уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-

технічної інформації; 

– здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і використовувати в 

практичній діяльності нові знання й уміння; 

– уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для 

розробки та проектування комп’ютерних програмних систем; 

– володіти знаннями з предметної галузі у межах професії “фахівець з 

інформаційних технологій”; 
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– здатність демонструвати знання фундаментальних і суміжних 

спеціальних дисциплін бакалаврської програми для вирішення прикладних 

задач; 

– здатність застосовувати методи та механізми оцінки й аналізу 

функціонування засобів і систем ІТ; 

– здатність розробляти й реалізовувати процеси життєвого циклу 

інформаційних систем, програмного забезпечення, сервісів систем 

інформаційних технологій; 

– здатність розробки проектної та програмної документації, що 

задовольняє нормативним документам; 

– здатність використовувати міжнародні та професійні стандарти в галузі 

ІТ-технологій; 

– здатність поглибленого аналізу професійних проблем, постановки й 

обґрунтування завдань. 

Виділені знання, вміння, навички, здатності та способи діяльності ми 

згрупували у 7 складових професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів (Додаток Д, табл. Д.2): фахові (з програмування, цифрова, 

математична, інженерна) і загальні (комунікативна, особистісно-професійна й 

управлінська) компетентності (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Складові професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів 
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Розкриємо докладніше сутність складових професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів. 

Компетентність з програмування включає знання й уміння в галузі 

алгоритмізації та програмування, виявляється в різноманітних формах 

програмно-алгоритмічної діяльності, є інтегральною властивістю особистості, 

що характеризується певним рівнем розвитку алгоритмічного стилю мислення 

й здатністю до засвоєння та використання штучної мови. Майбутні інженери-

програмісти мають володіти методами розробки програмних комплексів для 

вирішення професійних завдань, вмінням розробляти й налагоджувати 

ефективні алгоритми та програми з використанням сучасних технологій 

програмування. Адже рівень компетентності з програмування суттєво впливає 

на професійний рівень у зв’язку із інтенсивним розвитком і активним 

упровадженням програмного й апаратного забезпечення у бізнес. 

Нині успішний ІТ-фахівець має вміти швидко орієнтуватись у 

лавиноподібному потоці інформації, вибирати методологію програмування для 

забезпечення оптимального вирішення завдань бізнесу, громади, суспільства, 

освіти, а також володіти розвиненим алгоритмічним мисленням для оперативного 

прийняття оптимальних рішень. 

У цьому аспекті ми вважаємо, що не доцільно акцентувати увагу на 

вивченні конкретного програмного забезпечення, яке часто оновлюється. 

Студенти мають оволодіти фундаментальними знаннями, які не так швидко 

зазнають змін. Це стосується саме розвитку алгоритмічного мислення, як 

системи мисленнєвих способів дій, прийомів, методів і відповідних їм 

мисленнєвих стратегій, що спрямовані на розв’язування як теоретичних, так і 

практичних завдань, і результатом яких є алгоритми як специфічні продукти 

людської діяльності (О. В. Копаєв) [105, с. 206]. 

На основі аналізу праць [33; 38; 105; 151] вважаємо за доцільне подати 

узагальнений перелік компонентів алгоритмічного стилю мислення: 1) аналіз 

завдання і вибір на цій основі початкових даних для його розв’язання 

(екземпляр завдання, можливості обчислювального пристрою, вхідні та вихідні 
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дані); 2) порівняння з завданнями, вирішуваними раніше (розпізнавання 

патернів); 3) вибір методу проектування та представлення алгоритму; 

4) декомпозиція складних завдань на дрібні підзавдання, виділення операцій, 

необхідних для їх розв’язання; 5) відкидати несуттєві деталі (абстрагування); 

6) визначати й опрацьовувати кроки для досягнення результату 

(алгоритмізація), впорядкування операцій і побудова моделі процесу 

розв’язування; 7) реалізація процесу розв’язування і співвідношення 

результатів з тим, що слід було отримати; 8) оцінка коректності алгоритму, 

корекція або виправлення рішення у разі неспівпадіння отриманого результату 

з передбачуваним; 9) аналіз алгоритму. 

Вивчення літературних джерел, досвіду роботи педагогів, робочих програм 

з програмування показало, що найбільш поширеними методами навчання 

програмуванню є використання практико-орієнтованих завдань, постановка 

яких була б зрозуміла студенту; супровід написання програмного коду 

докладними коментарями. Останнім часом не достатньо уваги приділяється 

написанню алгоритму природною мовою або у вигляді схеми. Тому студенти, 

не розуміючи, завдання, шляхів його розв’язання і можливих перепон до 

знаходження рішення, починають писати програму штучною мовою 

програмування. Отже, студент, не володіючи достатнім рівнем розвитку 

алгоритмічного мислення, буде не в змозі ефективно використовувати знання 

мов програмування у майбутній професійній діяльності. 

Із побудовою алгоритму тісно пов’язане програмування, тому деякі 

компоненти цих процесів можуть бути спільними (аналіз завдання, 

знаходження патернів, проектування програми, декомпозиція, абстрагування, 

реалізація процесу розв’язування засобами мови програмування, оцінка 

коректності), крім кодування алгоритму, тобто його представлення 

синтаксичним конструкціями певної мови програмування, а також відладка та 

тестування засобами інструментального програмного забезпечення. У процесі 

програмування має бути створено якісне програмне забезпечення для 

вирішення певного завдання якоїсь предметної галузі. Цей аспект має бути 
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стрижнем у світосприйнятті майбутнього інженера-програміста, що допоможе 

йому досягти високого рівня професійної компетентності. 

У зв’язку з тим, що інженерам-програмістам у майбутній професійній 

діяльності буде потрібно розроблений алгоритм “перекласти” на мову 

комп’ютера, тобто у процесі програмування потрібно перекодувати 

інформацію, що описує структури даних, з однієї мову на іншу. Спочатку 

програмісту доцільно завдання представити у вигляді блок-схеми, потім 

псевдокоду, а потім програмного коду. Тобто складні поняття, що існують у 

природній мові, кодуються знаками в реалізації програми на комп’ютері.  

Зважаючи на це, ми поділяємо думку Орел К.О. щодо наявності в 

майбутніх програмістів здатності до засвоєння штучної мови. Здатність 

формулювати свої думки чітко і ясно, не упускаючи жодної дрібниці й при 

цьому максимально компактно, користуючись при цьому апаратом штучних 

мов, на думку дослідниці, є ключовою розумової особливістю, що сприяє 

ефективності діяльності програміста [189, с. 75]. Програмісти в своїй діяльності 

постійно працюють зі штучними мовними системами. Причому, професійний 

програміст, як правило, володіє кількома мовами програмування, і часто веде 

кілька проектів на різних мовах. Кожна мова програмування має свою власну 

граматику (хоча деякі мови багато в чому схожі, проте є свої нюанси). 

Відповідно, фахівцю важливо пам’ятати всю структуру тієї мови, на якій він 

пише програму, і вміти переключатися з однієї граматики на іншу під час 

роботи. Компілятори здатні відловити тільки найгрубіші помилки в програмі 

(пропущені розділові знаки, назви відомих операторів), тому програмісту 

потрібно дотриматися коректності формулювань команд і компактності 

написання коду. Адже чим чіткіше й коротше програміст зумів викласти 

систему команд, тим швидше вона буде працювати. Тому йому важливо вміти 

будувати максимально ємні команди мінімальними засобами. Отже, зрозуміло, 

що легкість в оперуванні командами штучної мови, пристосованість до 

засвоєння формальних, у чомусь кожен раз нових і незвичайних правил у 
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кожній новій мові програмування, – це найважливіша складова компетентності 

з програмування. 

Ми погоджуємося із думкою І. С. Мінтій, що компетентності з 

програмування відображають зв’язок між компетентностями з математичної 

інформатики й інформаційних технологій [166, с. 7]. Тому наступними у списку 

компетентностей у структурі професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів ми виділяємо цифрову та математичну компетентність. 

Цифрова компетентність (digital competence) у Рекомендаціях 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для 

навчання протягом усього життя” [375] визнається однією з ключових 

компетентностей для навчання впродовж життя. Вона передбачає вміння 

працювати з цифровими носіями, а також впевнене та критичне використання 

технологій інформаційного суспільства (ТІС) для роботи, відпочинку та 

спілкування. Основними навичками при цьому постають: використання 

комп’ютерів для пошуку, оцінки, зберігання, поширення, представлення й 

обміну інформацією та для спілкування й участі в роботі об’єднаних мереж 

через Інтернет.  

У своєму дослідженні ми дотримуємося думки про те, що професійна 

підготовка майбутніх інженерів-програмістів має бути спрямована на формування 

цифрової компетентності, адже вона передбачає свідоме застосування цифрових та 

електронних засобів для навчання та професійної діяльності майбутніх інженерів-

програмістів, і, що важливіше, вона тісно пов’язана з формуванням логічного та 

критичного мислення, навичками пошуку, обробки, створення та поширення 

інформації, вміннями використовувати ресурси локальних і глобальних мереж для 

професійного самовдосконалення майбутніх інженерів-прогармістів.  

Математична компетентність розглядається нами як сукупність системних 

властивостей особистості, що передбачає ґрунтовні знання з математики та вміння 

застосовувати їх для розв’язування професійних завдань з програмування. 

Студенти мають володіти знаннями про методи системного аналізу, математичне 

моделювання, засоби побудови й аналітичного дослідження детермінованих і 
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стохастичних моделей об’єктів і процесів інформатизації, моделі оптимізації, 

прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень, а також про 

математичні методи розробки та дослідження алгоритмів розв’язування задач 

моделювання об’єктів і процесів інформатизації, алгоритмів функціонування 

інформаційних систем і методик оцінювання складових ефективності даних 

алгоритмів та ін. Майбутні інженери-програмісти мають у своїй майбутній 

діяльності застосовувати такі вміння: розробляти математичні моделі об’єктів і 

процесів інформатизації, використовуючи методи формального опису систем, 

математичної логіки, моделювання та системного аналізу на основі результатів 

проведених досліджень; розробляти детерміновані та стохастичні моделі об’єктів і 

процесів інформатизації, використовуючи методи математичного моделювання, 

ідентифікувати їх параметри; аналітично досліджувати властивості математичних 

моделей (коректність, повнота, складність, точність моделей; існування, єдність і 

стійкість розв’язків тощо); розробляти та досліджувати математичні моделі 

оптимізації, прогнозування, оптимального керування та прийняття рішень для 

об’єктів і процесів інформатизації; використовувати, розробляти та досліджувати 

математичні методи й алгоритми обробки даних (статистичні, алгебраїчні, 

комбінаторні, теоретико-інформаційні та інші); використовувати, розробляти та 

досліджувати алгоритми розв’язування задач моделювання об’єктів і процесів 

інформатизації, завдань оптимізації, прогнозування, оптимального керування та 

прийняття рішень тощо; використовувати, розробляти та досліджувати алгоритми 

функціонування комп’ютеризованих систем методами неперервної, дискретної 

математики, математичної логіки тощо; розробляти та використовувати 

математичні методи й алгоритми обчислювальної геометрії [49, с. 133–134]. 

Математична компетентність є важливою складовою частиною 

професіоналізму сучасного програміста. Тому визначення пріоритетних цілей у 

вивченні дисциплін математичного циклу є важливим аспектом формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. 

Інженерна компетентність є системною властивістю фахівця, що пов’язана з 

умінням створення програмного забезпечення на інженерній основі, та зі знаннями 
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у сфері методів управління проектами, планування і регулювання проектних робіт, 

адаптуючи їх до умов колективної розробки програмних продуктів із гарантованою 

якістю. Передумовами цього є становлення нової спеціальності, що отримала назву 

програмної інженерії або інженерії програмного забезпечення (Software 

Engineering), яка увібрала в себе накопичений запас знань з практики та теорії 

програмування за останні десятиліття, а також збагатилася інженерною 

дисципліною виконання процесів життєвого циклу програмного забезпечення. У 

зв’язку з цим предметом навчання інженерів-програмістів повинні стати не тільки 

теоретичні та прикладні методи проектування, а й інженерні методи управління 

колективом, планування й оцінювання якості виконуваних робіт і укладання в 

задані терміни і вартість проекту. 

Майбутні інженери-програмісти мають навчитися швидко, точно й 

оригінально вирішувати як ординарні, так і неординарні завдання у певній 

предметній галузі, спрямовані на задоволення технічних потреб у знаннях, 

способах, прийомах, з метою створення технічних засобів і організації технологій. 

Це означає, що вони повинні вміти аналізувати склад, структуру, будову та 

принцип роботи технічних об’єктів у змінених умовах; будувати певні моделі 

вирішення поставленої проблеми або завдання, під якою розуміється вміння 

поєднувати теорію з практикою; визначати новизну в завданні, зіставити з 

відомими класами завдань, аргументувати свої дії, отримані результати й робити 

висновки; здійснювати рефлексію якості процесу і результату діяльності з позицій 

вимог ринку [169, с. 18–19]. 

Професійна компетентність майбутніх інженерів програмістів у сучасну епоху 

передбачає формування його комунікативної компетентності – яку ми будемо 

розуміти як здатність здійснювати спілкування в умовах професійної діяльності у 

сфері розробки програмного забезпечення, зокрема англійською мовою. 

На основі теоретичного аналізу досліджень І. А. Вякх [36], Е. А. Головко [43], 

О. В. Касаткіної [85], І. З. Семеряк [247], І. В. Чірви [299] ми вважаємо 

комунікативну компетентність важливим компонентом професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Адже розробка програмного 
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продукту часто ведеться в межах спільної роботи кількох програмістів, а також 

менеджерів та інших керівних робітників. Тому майбутні інженери-програмісти 

повинні вміти взаємодіяти спільно й конструктивно співпрацювати з іншими у 

процесі професійної діяльності. Вони мають здійснювати комунікацію не тільки з 

колегами, а й з клієнтами, постачальниками, підлеглими, керівним складом для 

вирішення проблем розробки програмного забезпечення. Науковці вважають 

важливим розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів. Адже на основі володіння професійною термінологією, яка 

більшою частиною англомовна, вони мають здійснювати іншомовну комунікацію 

та пошук інформації у процесі виконання професійних завдань. Як зазначає 

І. А. Вякх, майбутні інженери-програмісти мають володіти навичками усного 

мовлення іноземною мовою (здатність передати інформацію усно, вміння 

констатувати факти чітко та зрозуміло, будувати діалог, полілог і монолог у межах 

професійної тематики, правильно артикулювати), письмовою грамотністю 

іноземною мовою (здатність передати інформацію письмово, вміння здійснювати 

структуровану письмову презентацію, вести грамотну переписку з замовником, 

партнером чи роботодавцем, вести технічну документацію), розумінням прочитаної 

інформації іноземною мовою (здатність зрозуміти прочитане іноземною мовою, 

вміння знаходити необхідну інформацію в іншомовному тексті без сторонньої 

допомоги, читати і розуміти професійну літературу з популярних і перспективних 

напрямів галузі ІТ) та розумінням інформації іноземною мовою на слух (здатність 

зрозуміти почуте іноземною мовою, вміння виділяти головне з почутого іноземною 

мовою, здатність адекватно реагувати на сказане іноземною мовою безпосередньо й 

опосередковано через телефон чи програми месенджери). Також ми поділяємо 

думку авторки щодо того, що студенти повинні мати внутрішню мотивацію до 

вивчення іноземної мови та бути здатними до побудови міжособистісних стосунків, 

вміння грамотно й об’єктивно представити себе, свої вміння, досвід, цілі, прагнення 

[36, с. 54]. 

Сучасний конкурентоспроможний ІТ-випускник повинен володіти не тільки 

набором професійних якостей, а й деякими особистісними якостями, що сприяють 
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їх успішної професійної діяльності в галузі програмування. Це зумовлено тим, що 

нині запити роботодавців до рівня підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

формуються під впливом постійно мінливих ситуації на ринку праці та 

виробництві. Тому ми вважаємо за доцільне виділити особистісно-професійну 

компетентність підготовки майбутніх інженерів-програмістів. На основі аналізу 

наукових праць Н. А. Побірченко [207], Л. Ф. Насейкіної [174] вона розглядається 

нами як системне утворення, що містить професійно значущі якості майбутнього 

фахівця, детерміновані особливостями його діяльності у галузі програмування 

(функціями та діяльнісними ситуаціями). 

Аналіз діяльності студентів і викладачів, власний педагогічний досвід, а також 

вимоги сучасних стандартів вищої освіти у галузі ІТ (121 “Інженерія програмного 

забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, 

123 “Комп’ютерна інженерія”) дозволили визначити, що такими основними 

професійно значущими особистісними якостями є лабільне й дивергентне мислення 

та здатність до самонавчання. Балін В.Д. визначає лабільність мисленнєвих 

процесів як швидкість перебудови процесів мислення у послідовному переході від 

розв’язання одного завдання до розв’язання іншого [10, с. 138]. Така властивість є 

важливою у професійній діяльності програмістів, коли часто виникає потреба до 

швидкого виконання поставленого перед ними завдання, вміння абстрагуватися, 

виділяти головне в предметі сприйняття, переключення з одного робочого завдання 

на інше без втрати продуктивності. Також і дивергентне мислення, яке, за 

Д. Б. Богоявленською та І. А. Сусоколовою, передбачає наявність в індивіда 

здатності до вирішення завдань, що припускають кілька нестандартних рішень або 

правильних відповідей [20, с. 93], є значущою у професійній діяльності 

програміста. Адже у виконанні завдань з програмування інженер-програміст має 

бути здатним шукати різні варіанти рішення, що є важливим у розробці винаходу. 

У студентів має бути прагнення до підвищення власного професійного рівня, 

що передбачає також самокритичну оцінку власних можливостей, співставлення із 

наявними знаннями та вміннями, і в результаті здійснення самонавчальної 

діяльності та розширення професійних інтересів, у тому числі в суміжних сферах 
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професійної діяльності. Керуючись тезами О. В. Ноговіциної щодо тлумачення 

терміну самонавчання [184, с. 51], ми розуміємо його як цілеспрямовану, автономну 

навчально-пізнавальну діяльність майбутніх інженерів-програмістів, спрямовану на 

самостійне отримання і застосування знань у галузі ІТ. Здатність до самонавчання 

передбачає розуміння майбутніми інженерами-програмістами важливості 

оновлення професійної інформації та реалізацію дій з моніторингу новинок у 

професійній сфері, систематизації та узагальнення нових знань у галузі ІТ. 

Слід зазначити, що кожна професійно значуща особистісна якість є основою 

формування конкретних умінь особистісно-професійної компетентності. 

Відповідність умінь і професійно-значущих особистісних якостей майбутніх 

інженерів-програмістів представлено в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Відповідність умінь особистісно-професійної компетентності професійно 

значущим якостям майбутніх інженерів-програмістів 

Уміння особистісно-професійної компетентності 
Професійно 

значуща якість 

- уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності; 

- уміння застосовувати знання на практиці  

лабільність 

мислення 

- уміння опановувати нові знання та продовжувати 

професійний розвиток  

здатність до 

самонавчання 

- уміння розширювати і поглиблювати своє наукове 

світосприйняття 

дивергентне 

мислення 

 

Виділена нами у структурі професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів управлінська компетентність, на нашу думку, полягає 

в інтегруванні управлінських (навички керування часом, делегування 

повноважень, керування проектами, прийняття управлінських рішень) та 

організаторських (оптимізація діяльності колективу співробітників) умінь. 

Своєю чергою ці групи можна поділити на конкретні дії (цілепокладання, 
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планування, прийняття рішень, асертивна поведінка, мотивація), які має 

навчитися виконувати майбутній інженер-програміст у професійній діяльності. 

Ми поділяємо думку А. В. Філіппова про те, що управлінська компетентність є 

компонентом управлінської діяльності, пов’язаним з організацією 

співробітництва, що базується на спільних інтересах. У діяльності інженера-

програміста таким спільним інтересом постає процес розробки програмного 

продукту, у результаті якого відбувається вироблення, прийняття й реалізації 

управлінських рішень, з метою оптимізації діяльності людей за допомогою 

економічних, адміністративних, психологічних і педагогічних впливів, кожний 

з яких, впливаючи на потреби, ціннісні орієнтації, позиції, установки 

особистості, групи, колективу спрямовує й активізує, підвищує 

результативність професійної діяльності [286, с. 117].  

Виділені нами компетентності у структурі професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів ми зіставили з виокремленими фаховими й 

загальними компетентностями, які представили у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Зміст професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів 

Компетентність Зміст 

1 2 

Фахові   

з програмування - уміння розробляти програмні продукти для процесів, які 

комп’ютеризуються; 

- уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для 

розрахункових задач, визначати ефективність програм за 

допомогою програмного забезпечення; 

- уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення задач 

оптимізації та оптимального керування; 

- уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для 

підприємств; 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 

 - уміння застосовувати сучасні методи проектування 

програм та програмних комплексів, розробляти оптимальні 

рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів 

процедур і операцій; 

- уміння користуватися сучасними парадигмами 

програмування для розробки та проектування комп’ютерних 

програмних систем; 

- уміння розробляти й реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій 

цифрова -  знання з предметної галузі у межах професії “фахівець з 

інформаційних технологій”; 

- знання про видатних людей у сфері інформаційних 

технологій, найбільш видатні комп’ютерні пристрої; 

- уміння застосовувати сучасні методи ефективного доступу 

до інформації, її збору, систематизації та збереження; 

- уміння використовувати методи ідентифікації та 

класифікації інформації на базі нових інформаційних 

технологій за допомогою програмних технічних засобів, 

локальних і глобальних комп’ютерних мереж; 

- уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію 

науково-технічної інформації;- здатність самостійно 

здобувати за допомогою ІТ і використовувати в практичній 

діяльності нові знання і вміння 

математична - знання фундаментальних і суміжних спеціальних 

дисциплін бакалаврської програми для вирішення 

прикладних задач 
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Продовження табл. 2.2 

1 2 

інженерна - уміння розробляти моделі різних типів залежно від 

завдання проектування програмного комплексу; 

- уміння застосовувати методи і механізми оцінки та аналізу 

функціонування засобів і систем ІТ;  

- уміння розробляти проектну та програмну документацію, 

що задовольняє нормативним документам; 

- уміння застосовувати міжнародні та професійні стандарти 

в галузі ІТ-технологій; 

- уміння здійснювати аналіз професійних проблем, 

постановку й обґрунтування завдань 

Загальні  

комунікативна - уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською та англійською мовами 

особистісно-

професійна 

- уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності; 

- уміння застосовувати знання на практиці; 

- уміння опановувати нові знання та продовжувати 

професійний розвиток; 

- уміння розширювати і поглиблювати своє наукове 

світосприйняття 

управлінська - уміння працювати в групах у розробці складних 

програмних комплексів; 

- уміння організувати власну діяльність та ефективно 

управляти часом 

 

Таким чином, відповідно до проекту Тюнінг нами виділено фахові та 

загальні компетентності інженера-програміста й описані у поняттях 

компетентнісного підходу сукупністю таких компетентностей: компетентність з 
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програмування, цифрова, математична, інженерна, комунікативна, управлінська 

й особистісно-професійна компетентності. Отже, у підготовці 

конкурентоспроможних випускників ми виявили набір тих компетентностей і 

професійно важливих особистих якостей, які будуть складати основу їхньої 

подальшої професійної діяльності та на формування яких слід спрямувати 

педагогічні зусилля. 

 

2.2. Концепція системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності  

 

Нині, як засвідчують результати нашого опитування (п. 1.3), соціальним 

замовленням суспільства й економіки є підготовка висококваліфікованих 

інженерів-програмістів, що володіють високим рівнем професійної 

компетентності.  

Виявлення зовнішніх і внутрішніх факторів підвищення якості професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів і суперечностей (п. 1.3) 

зумовлюють пошук нових концептуальних підходів до професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. Адже, не зважаючи на те, що проблемі 

удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

присвячений ряд статей, дисертаційних досліджень і монографій, ефективних 

концептуальних підходів, що відповідають сучасним реаліям і тенденціям  

ІТ-індустрії, недостатньо. Відсутність системного опису професійної діяльності 

інженерів-програмістів не дозволяє виділити провідні підходи, що сприяють 

ефективній їх професійній підготовці, тим самим, ускладнюючи загалом увесь 

процес професійної підготовки у закладах вищої освіти. Тому вважаємо 

актуальним і важливим завданням запропонувати концепцію системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності (далі – 

Концепція), яка реалізується у закладах вищої освіти з метою удосконалення 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 
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Правовою основою Концепції є положення чинного законодавства України й 

інших нормативно-правових актів, що регламентують питання вищої та додаткової 

професійної освіти й дистанційної форми навчання, а саме: Зaкoн України “Прo 

оcвiту” (2017 р.), Закон України “Про Національну програму інформатизації” 

(1998), Постанова Верховної Ради України “Про затвердження завдань 

Національної програми інформатизації на 2000–2002 роки” (2000), Указ Президента 

України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в 

Україні” (2000), Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки” (2007), Закон України “Про державну 

підтримку розвитку індустрії програмної продукції” (2013), Закон України “Прo 

вищу ocвiту” (2014), Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації” 

(1998), Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні” (2013), Указ Президента України 

“Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” 

(2013), Лист МОН “Щодо покращення якості підготовки фахівців для IT-галузі” 

(2012), рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформації “Про надання пропозицій до завдань Національної програми 

інформатизації на 2016–2018 роки та пропозицій до завдань (проектів) 

Національної програми інформатизації на 2016 рік” (2015), постанова Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (2015). 

Концепція ґрунтується на міжнародних (“Information Technology 2008 

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree”, “Curriculum Guidelines for 

Undergraduate Degree Programs in Information Systems 2010”, “Computer Science 

2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Programs in Computer Science”, 

“Software Engineering 2014. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree 

Programs in Software Engineering”, “Computer Engineering 2016. Curriculum 

Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering”), 
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європейських (“European ICT Professional Profiles”, “European e-Competence 

Framework”) та вітчизняних (професійні стандарти “Фахівець з розробки 

програмного забезпечення”, “Керівник проектів у галузі інформаційних 

технологій”, “Менеджер продуктів у сфері інформаційних технологій”, 

“Фахівець з інформаційних ресурсів”, “Фахівець з інформаційних систем”; 

проекти стандартів вищої освіти зі спеціальностей “Інженерія програмного 

забезпечення”, “Комп’ютерні науки й інформаційні технології” (бакалавр), 

“Інформаційні системи та технології” (бакалавр), “Комп’ютерна інженерія”) 

стандартах, а також на науково-методичних працях В. О. Гвоздєвої, 

Л. В. Гришко, О. М. Джеджули, А. Ескердал, А. П. Єршова, О. А. Ігнатюк, 

М. Є. Касперсена, М. Г. Коляди, М. С. Львова, Л. Ма, С. Макконелла, 

Дж. А. Мустафіної, В. М. Олексенка, В. В. Осадчого, О. Г. Романовського, 

З. С. Сейдаметової, Дж. Сонмеза, Дж. Сорви, О. В. Співаковського, 

Ю. П. Сурміна, Г. С. Цейтіна, Є. В. Яковлева, Н. О. Яковлєвої. 

Концепція спирається на фундаментальні теорії сучасної загальної 

педагогіки (теорії цілісного педагогічного процесу, педагогічної творчості, 

педагогічних систем, орієнтації особистості в світі цінностей, управління 

освітнім процесом тощо), професійної педагогіки (теорії професійного та 

особистісного самовизначення, професійно-творчої підготовки майбутніх 

фахівців, професійної культури, професійної самоосвіти, формування 

особистості, активізації навчання у закладах вищої освіти); педагогіки вищої 

школи (теорії інноваційної діяльності, педагогічної кваліметрії, педагогічного 

моделювання, педагогічної технології). 

Для вибудовування теоретичних засад прoфесійнoї підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності ми проаналізували вимоги 

суспільства й роботодавців до їх професійної підготовки, зарубіжні системи та 

програми, вивчили стан прoфесійнoї підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. Це слугувало підґрунтям у визначенні структури професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, 

змісту та відборі доцільних форм, методів і засобів прoфесійнoї підготовки 
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майбутніх інженерів-програмістів. Виділені у п. 2.1. дефініції як важливі 

метoдoлoгічні й методичні орієнтири нашoгo дослідження слугували 

виокремленню oсoбливoстей прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх інженерів-

програмістів у всьому різноманітті професійних кваліфікацій і спеціальностей. 

Концепція спирається на такий поняттєво-термінологічний апарат: 

інженер-програміст, інформатика, програмування, розробка програмного 

забезпечення, професійна підготовка інженера-програміста в умовах закладу 

вищої освіти, професійна компетентність інженера-програміста, система 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів), що є його методологічним і 

методичним орієнтиром, сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів в Україні та за кордоном, стан професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти, аналіз практичного 

досвіду професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в Україні та 

за кордоном.  

У Концепції ми виходимо з того, що професійна підгoтoвка майбутніх 

інженерів-програмістів здійснюється у системі вищої освіти. Як різновиду 

педагoгічнoї системи, їй притаманні певні системні ознаки, такі, як 

поліфункціональність, відкритість, узгодженість рівнів (заклад вищої освіти – 

факультет – кафедри), цілісність, взаємозв’язок її кoмпoнентів, спрямованість 

на результат (сформованість професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів). 

Ми виходили з того, що нині у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів недостатньо орієнтуватися на навчальний процес, який 

полягає у застосуванні традиційних форм, методів, засобів і методичних 

підходів, а потрібно сформувати принципово новий підхід до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, який ми вбачаємо у реалізації у 

закладах вищої освіти системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. 

У нашому розумінні система підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності (СПМІП) – це особлива педагогічна 



 158

система, що заснована на моніторингу вимог ринку праці до кваліфікації 

інженера-програміста, інтеграції цілей, змісту, методологічних підходів, 

дидактичних принципів, форм, методів і засобів навчання та інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-

програмістів в умовах закладу вищої освіти та спрямована на формування 

цілісної професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. 

Система професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів має усі 

ознаки системи (за Є. В. Яковлевим та Н. О. Яковлевою [308, с. 47]), а саме: 

сукупність елементів відмежована від навколишнього середовища; між 

елементами існує взаємний зв’язок; елементи взаємодіють між собою; елементи 

окремо існують лише завдяки існуванню цілого; властивості сукупності 

загалом не зводяться до суми властивостей складових її елементів; властивості 

сукупності загалом не виводяться з властивостей складових її елементів; 

функціонування сукупності несвідомих до функціонування окремих елементів; 

існують системотвірні чинники, що забезпечують перераховані вище 

властивості. Ззовні вона взаємодіє з іншими освітніми системами (навчально-

виховна робота закладу вищої освіти, система вищої освіти, система вищої 

професійної підготовки, система освіти України).  

Концепція має на меті теоретико-методологічне обґрунтування 

впровадження у закладах вищої освіти системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності. 

У Концепції визначено провідну ідею, ключові парадигми, закони, 

закономірності, методологічні підходи та дидактичні принципи, на яких 

ґрунтується система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. 

Провідна ідея концепції полягає у створенні системи організованого й 

цілеспрямованого педагогічного впливу на професійну підготовку майбутніх 

інженерів-програмістів у процесі їх навчання в інформаційно-освітньому 

середовищі закладу вищої освіти, що враховує сучасні вимоги до кваліфікації 

інженерів-програмістів і передбачає: 1) поетапне формування професійної 
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компетентності майбутніх інженерів-програмістів, поданої в авторській 

системі, враховуючи результати систематичного моніторингу ринку праці та 

тенденцій в ІТ-індустрії; 2) оперативне, своєчасне та систематичне оновлення 

освітнього змісту (виокремлення ядра дисциплін підготовки, контекстуалізація 

дисциплін загальної підготовки, посилення мовної підготовки; врахування 

пропедевтичного смислу дисциплін); 3) наскрізне впровадження розробленої 

схеми послідовного вивчення студентами парадигм програмування, що 

ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів; 4) гармонійне поєднання 

очних та дистанційних, індивідуальних і групових, традиційних та 

інноваційних форм, загальнодидактичних і специфічних методів і засобів 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 5) організацію 

наскрізної взаємодії з роботодавцями для практичної підготовки майбутніх 

фахівців та їх працевлаштування; 6) упровадження системи забезпечення якості 

теоретичної й практичної підготовки майбутніх фахівців. Система підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності і виконання 

організаційно-педагогічних умов її функціонування закладом вищої освіти, 

сприятиме удосконаленню професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, яка відповідатиме сучасному стану і тенденціям розвитку  

ІТ-індустрії та запитам суспільства й роботодавців. 

У зв’язку із тим, що професійна підгoтoвка майбутніх інженерів-

програмістів є керованим, цілеспрямованим, динамічним, інноваційним за 

своїм характером прoцесoм, що адаптований до реальних умов закладу вищої 

освіти, вона спрямована на формування ціннісних орієнтирів майбутньої 

професійної діяльності. За таких умов гуманістичну, антропологічну та 

культурoлoгічну парадигми пізнання нами інтерпретовано у руслі розуміння 

проблем прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів у закладі 

вищої освіти. В організаційно-педагогічному аспекті це конкретизується 

шляхом створення у закладі вищої освіти середовища, в якому майбутні 

інженери-програмісти залучаються до прoфесійнoї культури, формуючи 
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ціннісні орієнтації та моральні якості з подальшою їх актуалізацією у майбутній 

професійній діяльності у галузі програмування. 

В основу Концепції покладено ідеї гуманістичної парадигми про те, що 

суб’єкт прoфесійнoї підгoтoвки є вільною oсoбистістю, яка має потребу у 

самoрoзвитку й самoвдoскoналенні; зміст, форми й методи навчання 

зoрієнтoвані на oсoбистість майбутнього інженера-програміста, гармонійний 

розвиток його особистих і професійних якостей; організаційно-педагогічні 

умови у закладі вищої освіти сприяють гармoнійнoму формуванню і розвитку 

різних здібностей особистості, ознайомленню з цілісною картиною світу та 

людини. 

У руслі антропологічної парадигми ми вважаємо майбутніх інженерів-

програмістів біoсoціальними суб’єктами, внутрішні процеси яких спрямовані на 

інтелектуальний, емоційний, oсoбистісний рoзвитoк, що має враховуватись у 

формуванні змісту прoфесійнoї підгoтoвки, застосуванні форм, методів засобів і 

технологій професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів.  

Культурологічна парадигма сприяє кращому розумінню oсoбливoстей 

прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів, узагальненим 

oб’єктoм діяльності яких є процеси, інструментальні засоби та ресурси 

створення і супроводження програмного забезпечення як плоди техногенної 

цивілізації. Зважаючи на те, що здобутки постіндустріального суспільства 

призвели відставання розвитку людських емоцій від розумового розвитку, 

професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів має включати питання 

етики, філософії і соціології інформаційного суспільства. Адже професійна 

підгoтoвка майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти є одним з 

етапів соціалізації особистості, метою якого є професійне становлення та 

досягнення певного професійного рівня – професійної компетентності.  

Підґрунтям Концепції також слугують дидактичні закони та 

закономірності. 

Вищий рівень становлять найзагальніші закони розвитку природи, 

суспільства й мислення. Процес професійної підготовки майбутніх інженерів-
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програмістів є частиною об’єктивного процесу розвитку суспільства, 

конкретно-економічного контексту й обумовлюється дидактичними законами. 

Ґрунтуючись на групуванні законів навчання за В. І. Загв’язинським 

[144, с. 200], які мають об’єктивні джерела виникнення і діють у будь-яких 

ситуаціях навчального процесу, ми запропоновані ним закони вважаємо 

дієвими у СПМІП. Закон соціальної зумовленості цілей, змісту й методів 

навчання, що розкриває визначальний вплив суспільства через соціальне 

замовлення освіті на зміст, цілі, масштаби, засоби, методи організації 

навчального процесу, дозволяє знайти чіткі вимоги до професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Закон розвивального й 

виховного впливу навчання, акцентує завдання впливу всіх компонентів 

навчання на формування орієнтацій, особистісних якостей, здібностей та 

професійних якостей майбутніх інженерів-програмістів. Закон зумовленості 

результатів навчання особливостями діяльності й спілкування студентів 

розкриває вплив процесів, які формують особистість майбутнього інженера-

програміста, зокрема його пізнавальних інтересів, ступінь самостійності й 

продуктивності діяльності, на результати професійної підготовки. Закон 

цілісності та єдності педагогічного процесу зумовлює необхідність гармонійної 

інтеграції навчальних дисциплін, що складають ядро професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, змістового, мотиваційного й операційного 

компонентів (діяльності), оволодіння знаннями і розвитку особистості студента 

під час навчання у закладі вищої освіти. Закон взаємозв’язку та 

взаємозумовленості індивідуальної, групової й колективної навчальної 

діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

розглядає співвідношення між заняттями зі студентською аудиторією й 

індивідуальною формою навчання, встановлюючи певні правила та способи 

роботи з групою і окремими студентами. Найважливішим з перелічених є закон 

взаємозв’язку та єдності теорії та практики в навчанні, що означає пряме чи 

опосередковане слугування навчання майбутніх інженерів-програмістів 
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практиці та необхідність опори на суспільну практику та життєвий досвід 

студентів, конкретизації і застосування наукових положень у практиці. 

Процес професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у 

закладах вищої освіти, маючи у своїй структурі процеси навчання, виховання, 

освіти, професійної підготовки й розвитку, постає самостійним цілісним 

явищем, що має свої закономірності. Йому властиві такі найзагальніші 

закономірності педагогічного процесу (за І. П. Підласим) [42, с. 48–49], як: 

закономірність динаміки педагогічного процесу, що передбачає динамічну 

взаємодію між викладачем і студентами поступового та ступеневого характеру; 

закономірність розвитку особистості в педагогічному процесі; закономірність 

управління педагогічним процесом; закономірність стимулювання, що 

передбачає вплив внутрішніх і зовнішніх стимулів на продуктивність 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; закономірність 

єдності чуттєвого, логічного та практики в педагогічному процесі; 

закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) 

діяльності; закономірність обумовленості педагогічного процесу, що полягає у 

залежності результатів навчально-виховного процесу від потреб суспільства й 

особистості, можливостей (матеріально-технічних, економічних та ін.) 

суспільства, умов функціонування процесу (морально-психологічних, 

санітарно-гігієнічних, естетичних та ін.). 

Професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів як 

педагогічному процесу властиві специфічні педагогічні закономірності. 

Провідною з них є єдність виховання/самовиховання, навчання, 

освіти/самоосвіти і розвитку, адже навчання здебільшого впливає на 

інтелектуальну, а виховання – на мотиваційну й емоційну сфери. 

Закономірність відповідності навчально-виховних впливів суб’єктів навчання 

духовним потребам і пізнавальним можливостям студентів виявляє 

спрямованість дій усіх суб’єктів професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, прагнення врахувати внутрішні сили студентів у розв’язанні 

завдань їхньої соціалізації та професійної підготовки. Відповідність 
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професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів особливостями 

сучасної економіки зумовлюється такою закономірністю навчання, як 

моделювання (відтворення) процесів соціалізації та професійна підготовка 

студентів до умов діяльності.  

Закони й закономірності виявляють істотні причинно-наслідкові зв’язки, а 

методологічні підходи є основними вимогами, що визначають загальне 

спрямування професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Концепція системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності ґрунтується на таких методологічних підходах: 

системному, техніко-технологічному, практико-орієнтованому, онтологічному, 

акмеологічному, компетентнісному, синергетичному та когнітивному підході. 

Системний підхід застосовувався для розгляду професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів як цілісної системи концептуальних підходів, 

організаційно-педагогічних умов та інформаційно-комунікаційних засобів її 

забезпечення в умовах закладів вищої освіти. Він дозволив виділити структурні 

елементи СПМІП (підсистеми), внутрішні та зовнішні зв’язки, процеси 

управління системними елементами (форми, методи, засоби навчання, 

інформаційно-комунікаційні технології, організаційно-педагогічні умови), 

системотвірні чинники (зовнішні і внутрішні), що слугує засобом поєднання 

всіх елементів у систему.  

У Концепції ми виходимо з того, що техніко-технологічний підхід полягає 

у розумній автоматизації професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, використанні інноваційних технологій і сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. Це реалізується на основі впровадження й розробки відповідних 

комп’ютерно-орієнтованих та інформаційно-комунікаційних технологій як 

сукупності засобів інформаційно-освітнього середовища, що використовуються 

для формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів 

у процесі навчання у закладах вищої освіти. Реалізація такого інструментарію у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів базується на 
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поєднанні навчання в аудиторіях з дистанційними технологіями навчання, що 

називається “змішаним навчанням”; групових та індивідуальних форм 

навчання; значному акценті на самостійній роботі студентів; організації 

персонального середовища навчання. Здійснювана у такому руслі професійна 

підготовка майбутніх інженерів-програмістів має буде варіативною, 

студентоцентрованою, особистісно-орієнтованою, ґрунтуватиметься на 

взаємодоповненні традиційних та інноваційних форм, методів і засобів 

навчання, стаючи підґрунтям розвитку сучасного інформаційного суспільства в 

Україні. Техніко-технологічний підхід передбачає організацію професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів на основі сучасних технічних 

засобів, запропонованих провідними компаніями світу (IBM, Microsoft, Cisco, 

Google). Цей підхід дозволяє перенести акцент у діяльності викладача з 

активного педагогічного впливу на особистість студента до сфери 

самонавчання і саморозвитку на основі застосування сучасної техніки й 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів. Це сприяє формуванню таких необхідних для 

сучасного ІТ-спеціаліста компетентностей, як когнітивні навички, здатності до 

критичного мислення, самонавчання та самовдосконалення. 

У Концепції практико-орієнтований підхід визначається нами як один з 

найважливіших у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів. 

Будучи сукупністю теоретико-методологічних положень і методів 

гуманітарного пізнання, реалізованих у змісті теоретичної і практичної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладі вищої освіти, він 

забезпечує формування їхньої професійної компетентності та дозволяє 

здійснювати й удосконалювати професійну діяльність за світовими  

ІТ-стандартами. 

Метою застосування онтологічного підходу є формування сутнісних 

системних знань у їх взаємозв’язку та сукупності з фаховими та загальними 

компетентностями майбутніх інженерів-програмістів для вирішення проблем у 

майбутній професійній діяльності. 
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За допомогою акмеологічного підходу забезпечується посилення 

професійної мотивації, стимулювання творчого потенціалу, індивідуально-

професійний розвиток, виявлення і плідне використанням особистісних 

ресурсів для досягнення успіху в професійній діяльності інженера-програміста. 

У професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів він орієнтує на 

самовдосконалення, самореалізацію, саморегуляцію і самоорганізацію.  

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів підсилює практичну орієнтованість навчання, підкреслює роль 

досвіду, вмінь практично реалізовувати знання, встановлюючи 

підпорядкованість знань умінням та акцентує увагу на результатах освіти, 

розглядаючи їх не як суму засвоєних відомостей, а здатність людини 

вирішувати життєві й професійні проблеми, діяти в різних проблемних 

ситуаціях [160, с. 48–49]. Його концепція передбачає глибокі системні 

перетворення, що впливають на зміст професійної підготовки, оцінювання його 

результатів, освітні технології, зв’язки вищої освіти з іншими рівнями 

професійної освіти, введення ECTS і застосування Європейської структури 

кваліфікацій вищої освіти. Професійна компетентність майбутніх інженерів-

програмістів характеризується здатністю випускника закладу вищої освіти за 

ІТ-спеціальністю застосовувати знання, уміння та навички, що відносяться до 

його предметної галузі та сформовані під час вивчення окремих навчальних 

дисциплін, для успішної діяльності у різноманітних професійних ситуаціях. 

Завдяки реалізації компетентнісного підходу у СПМІП процес професійної 

підготовки спрямовується на те, щоб створити умови для розвитку у майбутніх 

інженерів-програмістів самостійного вирішення поставлених проблем і 

самостійного прийняття рішень на основі отриманого навчального та 

професійного досвіду. 

Цінність синергетичного підходу до професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів полягає у тому, що він пропонує модель саморозвитку 

людини в світі, що швидко змінюється, само розвивається й виходить на 

найважливішу світоглядну проблему – проблему пошуку людиною свого місця 
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в ньому [287, с. 50]. З погляду синергетики, майбутній інженер-програміст 

постає як самодостатня особа, яка перебудовує сама себе шляхом гармонізації 

відносин на осі “Людина – Всесвіт”.  

Важливим у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів ми вважаємо когнітивний підхід. Він сприяє тому, що у процесі 

навчання програмуванню враховуються індивідуальні ментальні 

характеристики студентів і використовується комплекс методів, прийомів і 

засобів, що забезпечують розуміння навчального матеріалу і інтелектуальний 

розвиток майбутніх інженерів-програмістів. 

Когнітивний підхід у навчанні сформувався на основі когнітивної науки і 

пов’язаний передусім з цілеспрямованим і послідовним розвитком мислення 

учня на основі його ментального досвіду. Навчити думати, міркувати, і отже, 

вчитися ефективно – сутність когнітивного навчання. Центральним поняттям 

когнітології є когнітивна (ментальна) схема. Один з основоположників 

когнітивної психології У. Найссер [172] когнітивними (“передбачуваними” – у 

автора) схемами називав узагальнено-візуальні утворення, що виникають як 

результат інтеграції зорових, слухових і тактильно-відчутних вражень індивіду. 

Вони готують індивіда до прийняття інформації суворо певного, а не будь-

якого виду і, таким чином, керують зоровою активністю [172, с. 42], а отже, й 

інтелектуальною. 

Когнітивні схеми мають складну ієрархічну структуру, утворюють системи 

(мережі) схем. Від кількості, різноманітності, насиченості когнітивних схем, 

міцності зв’язків між ними залежить інтелект особистості, успішність у 

навчанні й подальшій професійній діяльності. Ґрунтуючись на положеннях 

І. В. Баженової, будемо вважати, що навчання програмуванню вимагатиме 

формування у студентів ментальних схем такого вигляду [9, с. 54]:  

– понятійні ментальні схеми (включають схеми-образи та схеми-дії, 

наприклад, “змінна” – схема-образ і “привласнення” – схема-дія); 
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– алгоритмічні ментальні схеми, що утворюють систему – ієрархію схем: 

від схем 1-го рівня (базові алгоритмічні структури – слідування, розгалуження, 

цикл), до схем – шаблонів програмування. 

Реалізувати когнітивний підхід до навчання програмуванню можна за 

активного використання інноваційних технологій, до числа яких відносять 

когнітивні технології, що успішно застосовуються у сфері освіти. Головною 

метою застосування когнітивних технологій у навчальному процесі та 

самоосвіті є істотне поліпшення сприйняття й розуміння, і отже, засвоєння 

навчального матеріалу. Важлива роль у розвитку й активізації когнітивних 

процесів майбутніх інженерів-програмістів належить засобам візуалізації 

знання, серед яких все більшої популярності набувають концептуальні та 

ментальні карти. Як зазначає І. В. Баженова, у предметній галузі програмування 

доцільно використовувати конкретизовані й частково формалізовані ментальні 

карти в двох напрямах: як навчальна понятійна карта, на якій представлена в 

графічній формі навчальна інформація з одного досліджуваного поняття; як 

алгоритмічна ментальна карта, на якій представлений алгоритм вирішення 

задачі, що відображає індивідуальний процес вирішення, з можливими 

тупиковими гілками й подальшим вибором коректного рішення. Така карта 

може бути доведена до рівня програмної реалізації, тобто стати формальним 

описом алгоритму. 

Кожен студент має свої психологічні особливості, стиль мислення, 

інтереси й уподобання, тому для ефективної діяльності з формування 

професійної компетентності потрібен індивідуальний підхід до кожного 

студента.  

Основними положеннями, що виражають залежність між цілями 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів і закономірностями, 

що спрямовують практику навчання у закладах вищої освіти у нашій Концепції, 

є дидактичні принципи, а саме:  
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1) принципи, що стосуються цілей і змісту навчання (відповідності цілей і 

змісту навчання державним освітнім стандартам, генералізації, історизму, 

цілісності й комплектності) (за О. О. Андрєєвим); 

2) принципи, що охоплюють дидактичний процес вищої школи й 

педагогічну систему з її елементами (цілеспрямованості і науковості навчання; 

доступності навчання; урахування вікових та індивідуальних особливостей 

студентів; єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій навчання; 

забезпечення органічної єдності теоретичної і практичної підготовки фахівців; 

активності та творчої самостійності студентів й їх відповідальності за 

результати навчально-пізнавальної діяльності; систематичності й 

послідовності; поєднання конкретного й абстрактного у навчальному процесі 

вищої школи; міцності знань, умінь і навичок; розвитку розумових сил 

студентів) (за Т. І. Туркот); 

3) специфічні загальні принципи навчання у вищій школі (зорієнтованість 

на розвиток особистості майбутнього фахівця; відповідність змісту вищої 

освіти сучасним трендам розвитку науки (техніки) і виробництва (технології); 

оптимальне поєднання загальних, групових і індивідуальних форм організації 

навчального процесу; раціональне використання сучасних методів і засобів 

навчання на різних етапах підготовки спеціалістів; відповідність результатів 

підготовки студентів вимогам, які висуває конкретна сфера їх професійної 

діяльності; забезпечення конкурентоздатності випускників українських 

закладів вищої освіти на світовому ринку праці) (за В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, 

З. О. Сергійчук). 

Таким чином, нами розроблена концепція системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності, метою якої є теоретико-

методологічне обґрунтування впровадження у закладах вищої освіти системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, що 

відповідає вимогам сьогодення та дозволяє адаптувати до нових вимог, які 

будуть виникати у майбутньому у зв’язку з розвитком ІТ-галузі. 
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Концепція визначає провідну ідею, ключові парадигми, закони, 

закономірності, методологічні підходи та дидактичні принципи, на яких 

ґрунтується система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. Узагальнимо зазначені елементи Концепції. 

Провідна ідея – створення системи організованого й цілеспрямованого 

педагогічного впливу на професійну підготовку майбутніх інженерів-

програмістів у процесі їх навчання в інформаційно-освітньому середовищі 

закладу вищої освіти, що враховує сучасні вимоги до кваліфікації інженерів-

програмістів і передбачає: 1) поетапне формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів, поданої в авторській системі, враховуючи 

результати систематичного моніторингу ринку праці та тенденцій в  

ІТ-індустрії; 2) оперативне, своєчасне та систематичне оновлення освітнього 

змісту (виокремлення ядра дисциплін підготовки, контекстуалізація дисциплін 

загальної підготовки, посилення мовної підготовки; врахування 

пропедевтичного смислу дисциплін); 3) наскрізне впровадження розробленої 

схеми послідовного вивчення студентами парадигм програмування, що 

ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів; 4) гармонійне поєднання 

очних та дистанційних, індивідуальних і групових, традиційних та 

інноваційних форм, загальнодидактичних і специфічних методів і засобів 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 5) організацію 

наскрізної взаємодії з роботодавцями для практичної підготовки майбутніх 

фахівців та їх працевлаштування; 6) упровадження системи забезпечення якості 

теоретичної й практичної підготовки майбутніх фахівців. Ключові парадигми 

пізнання: гуманістична, антропологічна і культурoлoгічна. Закони навчання, які 

лежать в основі СПМІП: соціальної зумовленості цілей, змісту й методів 

навчання; розвивального й виховного впливу навчання; зумовленості 

результатів навчання особливостями діяльності й спілкування студентів; 

цілісності та єдності педагогічного процесу; взаємозв’язку та 

взаємозумовленості індивідуальної, групової й колективної навчальної 

діяльності; взаємозв’язку та єдності теорії та практики в навчанні. Загальні 
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закономірності СПМІП: динаміки педагогічного процесу; розвитку особистості 

в педагогічному процесі; управління педагогічним процесом; стимулювання; 

єдності чуттєвого, логічного та практики в педагогічному процесі; єдності 

зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) діяльності; 

обумовленості педагогічного процесу. Специфічні закономірності СПМІП: 

єдності виховання/самовиховання, навчання, освіти/самоосвіти і розвитку; 

відповідності навчально-виховних впливів духовним потребам і пізнавальним 

можливостям студентів; моделювання (відтворення) процесів соціалізації та 

професійної підготовки студентів до умов діяльності. Методологічні підходи, 

на яких ґрунтується система професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності: системний, техніко-технологічний, 

практико-орієнтований, онтологічний, акмеологічний, компетентнісний, 

синергетичний, когнітивний. Дидактичні принципи СПМІП: принципи, що 

стосуються цілей і змісту навчання; принципи, що охоплюють дидактичний 

процес вищої школи й педагогічну систему з її елементами; специфічні загальні 

принципи навчання у вищій школі. 

Побудова системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на основі положень даної Концепції з урахуванням 

системного впливу зазначених елементів дозволить створити умови для 

формування у майбутніх інженерів-програмістів професійної компетентності у 

процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти. 

 

2.3. Структура системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності  

 

Як було показано у п. 2.2 цього дослідження, система підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності має усі ознаки 

системи, тобто спрямована на досягнення певної мети, виконує завдання, що 

відповідають цій меті, і має чітко визначену структуру. Окрім того, вона існує у 

межах закладу вищої освіти, тому її ефективне функціонування можливе у 
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певних організаційно-педагогічних умовах. Отже, з метою подальшого 

впровадження зазначеної системи у практику діяльності вітчизняних закладів 

вищої освіти необхідно визначити її мету, завдання, структуру й організаційно-

педагогічні умови функціонування. Саме на таких засадах, на нашу думку, 

можливо забезпечити якісну професійну підготовку майбутніх інженерів-

програмістів до успішної діяльності за фахом. 

Пропонована система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності має на меті створення організаційно-педагогічних умов 

для формування у майбутніх інженерів-програмістів високого рівня 

професійної компетентності у процесі навчання у закладі вищої освіти.  

Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності має такі завдання: 

1. Враховуючи зовнішні та внутрішні фактори підвищення якості 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, сприяти усуненню 

суперечностей, що виникають у вітчизняній практиці професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. 

2. Сприяти формуванню високого рівня професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів, зокрема фахових (з програмування, цифрова, 

математична, інженерна) і загальних (комунікативна, управлінська, 

особистісно-професійна) компетентностей. 

3. Створити у закладах вищої освіти такі організаційно-педагогічні умови, 

які б дозволили здійснювати якісну професійну підготовку майбутніх 

інженерів-програмістів на рівні, що відповідає сучасним стандартам ІТ-галузі. 

4. Реалізувати системне використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів у 

закладах вищої освіти. 

5. Оптимізувати поетапне формування та постійний моніторинг 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. 

Виходячи з теоретичного аналізу, наведеного в розділі 1, загальних 

положень Концепції (п. 2.2) (провідна ідея, ключові парадигми, закони 
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навчання, загальні і специфічні закономірності, методологічні підходи, 

дидактичні принципи) і головних ознак системи (за Є. В. Яковлевим та 

Н. О. Яковлевою [308 с. 47]), розроблювана нами система професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

розглядається як сукупність елементів, які об’єднуються у такі підсистеми: 

1) соціальна; 

2) цільова; 

3) змістова; 

4) процесуально-діяльнісна; 

5) критеріальна; 

6) результативна; 

7) прогностична. 

Ці підсистеми поєднуються у систему за допомогою зовнішніх і 

внутрішніх системотвірних чинників, наведених у п. 1.3. Охарактеризуємо 

кожну із виділених нами підсистем СПМІП. 

Соціальна підсистема визначає вимоги суспільства й роботодавців до 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, що задокументовані 

у вимогах на посади, які існують на ринку вакансій за професією інженер-

програміст (п.1.1); вимоги зарубіжних ІТ-стандартів і зарубіжний досвід 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів (п. 1.2); сучасний 

стан професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів в Україні 

(п. 1.3). 

Цільова підсистема включає визначення мети й завдань системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, які 

наведено вище. Вона забезпечує цілісність системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності через те, що корелює із 

результативною підсистемою, спрямована на досягнення мети, що 

конктеризується у завданнях, шляхом виконання спеціальних функцій 

цілепокладання як у всій системі так і в її елементах. Адже навіть такі 

найменші елементи СПМІП як дидактичні одиниці змісту професійної 
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підготовки майбутніх інженерів-програмістів (теми лекцій, практичних 

(лабораторних) занять, завдань для самостійної роботи) мають цілі, кожна 

дисципліна також має мету вивчення, і все це в сукупності спрямовано на 

досягнення основної мети професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів – набуття ними високого рівня професійної компетентності у 

процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти. 

Змістова підсистема охоплює зміст професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, що формується з ядра дисциплін, докладний опис яких 

надається у п. 2.4, позааудиторної навчальної діяльності студента (навчальна 

практика, написання дипломного проекту), а також загальних та фахових 

компетентностей (п. 2.1), що формуються під час професійної підготовки у 

закладах вищої освіти. Слід наголосити, що професійна компетентність 

майбутніх інженерів-програмістів, яка складається з загальних та фахових 

компетентностей, формується у процесі вивчення усіх дисциплін навчального 

плану, проте кожна з цих дисциплін має специфічні засоби впливу на її 

формування, що особливо стосується виділеного нами ядра дисциплін. 

Нами запропоновано ядро дисциплін, зміст яких, на нашу думку, має бути 

акцентовано у бік практико-орієнтованості за рахунок впровадження 

компетентнісних завдань, методу проектів, портфоліо й інших методів і засобів, 

що дозволяють ефективно формувати у майбутніх інженерів-програмістів 

практичні навички, необхідні у майбутній професійній діяльності. 

Зміст інших дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів ми вважаємо доцільним зробити професійно-орієнтованим, що 

описано у п. 2.4. 

Процесуально-діяльнісна підсистема відображає процесуальний аспект 

освітнього процесу і передбачає характер взаємодії всіх її суб’єктів (викладача, 

студентів і роботодавців), принципи, організаційно-педагогічні умови та етапи 

(інтегративний, базовий, основний, кваліфікаційний) професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, доцільні методи, засоби, підходи і технології 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів.  
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Ця взаємодія носить суб’єкт-суб’єктний характер, де кожен суб’єкт 

виконує певні, властиві йому, дії. Викладач здійснює організацію процесу 

вивчення дисциплін з використанням доцільних форм, методів, підходів і 

технологій навчання; відбір змісту дисциплін, внесених до ядра професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів; моніторинг і контроль 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів; консультативну 

допомогу студентам у формуванні індивідуальної траєкторії навчання; 

розробку необхідних навчальних матеріалів, інформаційних ресурсів, 

електронних видань; стимулювання мотивації до навчання програмуванню; 

взаємодію зі студентами; підтримку самостійної діяльності студентів; сприяння 

самоосвіті та самовдосконаленню майбутніх інженерів-програмістів; 

взаємозв’язок із роботодавцями з метою моніторингу сучасних вимог ринку 

праці в ІТ-сфері. 

Завданнями студента є ознайомлення з метою та завданнями професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів; виконання правил навчально-

виховного процесу у закладах вищої освіти; участь у формуванні 

індивідуальної траєкторії навчання; здійснення зворотного зв’язку з викладачем 

у процесі професійної підготовки; виконання навчальних завдань, робота над 

портфоліо, складання заліку (іспиту); участь у діагностичних (вхідний 

контроль) і контрольних (вихідний контроль) заходах з перевірки рівня 

сформованості професійної компетентності; ознайомлення з результатами 

діагностування рівня професійної компетентності. 

У СПМІП ми виділили ще одного суб’єкта – роботодавців, які мають 

виконувати такі функції: формулювання вимог до професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів відповідно до потреб власного підприємства 

чи організації; участь у розробці стандартів вищої освіти з ІТ-спеціальностей і 

професійних стандартів з ІТ-професій; контролювання рівня професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів; підтримка взаємозв’язків із 

викладачами та студентами з метою удосконалення професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів. 
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Процесуально-діяльнісна підсистема передбачає застосування форм, 

методів, засобів, підходів і технологій, які ми вважаємо доцільними у 

формуванні професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів 

(ПКМІП). Вони докладно розкриті нами у п. 3.1, а методичні підходи і 

технології – у пп. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.  

Важливим аспектом процесуально-діяльнісної підсистеми є поетапне 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у 

процесі навчання у закладі вищої освіти.  

Розглянемо ці етапи: 

1. Інтегративний (І курс) – закріплення компетентностей, набутих у 

процесі навчання у закладах середньої освіти, адаптація до навчання у закладі 

вищої освіти, формування основ професійної компетентності. 

2. Базовий (ІІ курс) – становлення професійної компетентності, предметної 

підготовки, освоєння професійних навичок з програмування під час першої 

професійної практики, освоєння наукових методів дослідження у математиці у 

процесі написання курсової роботи. 

3. Основний (ІІІ курс) – ускладнення дисциплін з програмування та 

інформатики, заглиблення у вивчення предметної галузі на професійному рівні, 

розвиток всіх складових професійної компетентності у межах вивчення 

дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-

наукової, професійної та практичної підготовки, відпрацювання професійних 

навичок з програмування під час професійної практики, освоєння наукових 

методів дослідження та/чи проектної діяльності з програмування у процесі 

написання курсової роботи. 

4. Кваліфікаційний етап (IV курс) – формування професійної 

компетентності за всіма її складовими, відпрацювання професійних навичок з 

програмування в реальних умовах професійної діяльності під час проходження 

виробничої практики, закріплення наукових методів дослідження та/чи 

проектної діяльності з програмування у процесі написання кваліфікаційної 

роботи за спеціальністю. 
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Після закінчення бакалаврату, під час навчання у магістратурі, на нашу 

думку, відбувається поглиблення професійної компетентності на професійному 

етапі з акцентом на спеціалізації, набуття компетентностей для продукування 

нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової 

діяльності в інформатиці, проведення і представлення результатів власного 

наукового дослідження у процесі написання кваліфікаційної (магістерської) 

роботи. 

Враховуючи потреби й поняття ринку праці, ми зіставляємо ці етапи з 

рівням кваліфікації, прийнятими в ІТ-галузі: junior (молодший рівень), 

intermediate (середній рівень), senior (вищий рівень) (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Зіставлення етапів формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів з рівнями кваліфікації сучасного ринку праці 

№ 

Етапи формування професійної 

компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів 

Рівні кваліфікації, прийняті 

в ІТ-галузі 

1 Інтегративний  

2 Базовий junior 

3 Основний junior, intermediate 

4 Кваліфікаційний intermediate 

 

Спеціаліст молодшого рівня потребує постійного керівництва, бо має лише 

основні навички, і більша частина його часу йде на навчання. Спеціаліст 

середнього рівня переважну частину часу працює самостійно, але під постійним 

контролем виконуваної роботи, бо має достатній рівень знань і досвіду. 

Спеціаліст старшого рівня володіє широким діапазоном знань і багатим 

досвідом, будучи експертом у теорії та практиці розробки програмного 

забезпечення, тому він практично не потребує керівництва і сам керує роботою 

спеціалістів молодших рівнів. Останній рівень може включати такі різновиди, 
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як lead (керівник), technical specialist (технічний спеціаліст) і manager 

(менеджер) (за С. А. Конгер (S. A. Conger) [328, с. 765–766]). Цей рівень може 

бути зіставлений з етапом навчання у магістратурі, проте у нашій Концепції ці 

питання не розглядаються. 

Виділення нами критеріальної підсистеми СПМІП передбачає визначення 

критеріїв і показників ефективності розроблюваної системи. Виходячи з того, 

що мотивація у процесі навчання впливає на ефективне здійснення майбутньої 

професійної діяльності, а правильна її постановка необхідна для ефективної 

професійної діяльності, до чого ми готуємо майбутніх інженерів-програмістів 

шляхом впровадження СПМІП, нами був виділений мотиваційний критерій 

ефективності розроблюваної системи. У розробці критеріїв і показників 

ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності була врахована їх відповідність складовим структури 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Тому було 

виділено критерій сформованості професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів з показниками, що відповідають складовим професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Критерій виконання 

організаційно-педагогічних умов виділений нами на основі того, що 

організаційно-педагогічні умови є важливим підґрунтям для реалізації СПМІП, 

тобто їх виконання впливає на її ефективність. Отже, нами було визначено три 

критерії (мотиваційний, сформованості професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів і виконання організаційно-педагогічних умов), кожному 

з яких відповідають визначені показники (табл. 2.4).  

Отже, критеріальна підсистема висвітлює критерії (мотиваційний, 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 

виконання організаційно-педагогічних умов) і показники (рівень мотивації до 

навчання у закладі вищої освіти, рівень сформованості професійної 

компетентності в єдності загальних і фахових компетентностей, рівень повноти 

виконання організаційно-педагогічних умов) ефективності розробленої 

системи. 
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Таблиця 2.4 

Критерії та показники ефективності системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності  

№ Критерій Показники 

1. Мотиваційний 

критерій  

- показник рівня мотивації до навчання у закладі вищої 

освіти 

2. Критерій 

сформованості 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів-

програмістів 

- показник сформованості компетентності з 

програмування; 

- показник сформованості цифрової компетентності; 

- показник сформованості математичної компетентності; 

- показник сформованості інженерної компетентності; 

- показник сформованості комунікативної компетентності; 

- показник сформованості управлінської компетентності; 

- показник сформованості особистісно-професійна 

компетентності 

3. Критерій 

виконання 

організаційно-

педагогічних 

умов 

- показник повноти виконання організаційно-педагогічних 

умов 

 

Результативна підсистема виділена нами для того, щоб підкреслити 

спрямованість системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів на ефект 

педагогічного впливу, яким є сформована професійна компетентність 

майбутніх інженерів-програмістів, що задовольняє потреби суспільства й 

роботодавців у сфері ІТ. 

Прогностична підсистема виділена нами з метою урахування потреб 

ринку праці у сфері ІТ протягом усього періоду навчання майбутніх інженерів-

програмістів у вищій школі з метою коригування змісту, форм і методів їх 

професійної підготовки. Вона базується на тому, що потрібно, беручи до уваги 
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сукупності компетентностей інженерів-програмістів на світовому ІТ-ринку за 

попередні періоди, рейтинги мов програмування, прогнози з розробки сучасних 

інформаційних технологій, сучасні тренди відомих ІТ-компаній, 

спрогнозовувати та скориговувати зміст професійної підготовки МІП і перелік 

фахових і загальних компетентностей раз на рік. Зазначимо, що у процесі 

розробки СПМІП ми зосередили увагу на рівні бакалавра, проте прогностична 

підсистема дозволяє спроектувати можливий професійний розвиток здобувачів 

цього рівня на продовження професійної підготовки у магістратурі. 

Узагальнюючи зазначене вище, ми представляємо структурну схему 

пропонованої нами системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на рис. 2.2. Вважаючи систему підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності такою, що існує в умовах 

динамічного процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, ми вважаємо доцільним представити операційну схему 

пропонованої нами системи професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів на рис. 2.3. Вона відображає ефективне та раціональне керування 

процесом якісної професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

протягом 4 років їх навчання на бакалавраті. 

Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності може бути ефективною лише у випадку виконання таких 

організаційно-педагогічних умов її функціонування: 

1. Організаційні: 

– розробка навчальних планів відповідно до тенденцій розвитку ІТ-галузі; 

– створення інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів; 

– надання студентам можливості створювати персональне електронне 

середовище для індивідуалізації їх професійної підготовки як інженерів-

програмістів; 

– забезпечення якісного матеріально-технічного оснащення професійної 

підготовки; 
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Фактори підвищення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів: зовнішні і внутрішні 

 

  

Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності  

Рис. 2.2. Структурна модель системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

Соціальна підсистема: вимоги суспільства і роботодавців у ІТ-сфері до професійної підготовки МІП 

Цільова підсистема: мета (теоретико-методологічне та методико-технологічне забезпечення 
процесу набуття МІП високого рівня професійної компетентності у процесі їх професійної 
підготовки у закладах вищої освіти) і завдання СПМІП 
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Підходи: системний, техніко-технологічний, практико-орієнтований, 
онтологічний, акмеологічний, компетентнісний, синергетичний, когнітивний 
Форми: дистанційне та змішане навчання 
Методи: проектний, моделювання, дослідницький, евристичний, когнітивний, 
парне програмування, програмоване навчання, портфоліо, компетентісних 
завдань, інтерактивні, кейс-метод, розв’язання дивергентних задач 
Засоби: ресурси Інтернету, мультимедійні матеріали, засоби додаткової та 
віртуальної реальності, ПЗ ПК; ментальні мапи; засоби організації 
електронного навчання; репозиторії програмного коду 

Етапи формування 

ПКМІП Інтегративний 

Базовий 

Основний 

Кваліфікаційний 

Критеріальна підсистема: критерії та показники ефективності СПМІП 

критерій виконання 
організаційно-педагогічних умов  

критерій сформованості 
ПКМІП 

Результативна підсистема: високий 
рівень ППМІП, формування 
професійної компетентності МІП, що 
задовольняє потреби суспільства і 
роботодавців 

зміст ППМІП: ядро дисциплін ППМІП (практико-
орієнтованість) + оновлений зміст дисциплін гуманітарної, 
соціально-економічної, математичної та природничо-
наукової підготовки (професійна орієнтованість) 

Цілісна професійна компетентність МІП: єдність фахових 
(цифрова, математична, інженерна, з програмування) та 
загальних (комунікативна, управлінська, особистісно-
професійна) компетентностей. 
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Рис. 2.3. Операційна схема системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності: 1 – 
“Теорія інформації і кодування”, 2 – “Дискретна математика” (Дискретний аналіз, математична логіка, алгебра), 3 – 
“Основи алгоритмізації та програмування”, 4 – “Методи математичного моделювання”, 5 – “Вступ до спеціальності 
програміста, 6 – “Об’єктно-орієнтоване програмування”, 7 – “Системне програмування”, 8 – “Веб-програмування”, 9 – 
“Системи керування базами даних”, 10 – “Управління ІТ-проектами”, 11 – “Тестування програмного забезпечення”, 12 – 
“Обробка зображень і мультимедіа”, 13 – “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”, 14 – “Українська 
мова за професійним спрямуванням”, 15 – “Філософія інформаційного суспільства”, 16 – “Правова інформатика”, 17 – 
“Цифрова логіка”, 18 – “ОНД у галузі комп’ютерних наук”, 19 – “Економіка в інформаційному суспільстві”, 20 – 
“Соціологія інформаційного суспільства”, 21 – “Психологія програмування” або “Психологія управління”, 22 – 
“Візуальне програмування”, 23 – “Основи логічного програмування” 
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– використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів; 

– підтримка зв’язків з роботодавцями галузі інформаційних технологій; 

– організація виробничої й обчислювальної практики, спрямованих на 

використання сучасної техніки й інформаційних технологій. 

2. Педагогічні: 

– врахування виділених нами методологічних підходів і дидактичних 

принципів щодо формування професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів; 

– розробка системи мотивації до вивчення предметної галузі; 

– визначення і моніторинг відповідно до виділених критеріїв і показників 

груп компетентностей, що входять у структуру професійної компетентності 

майбутніх інженерів програмістів; 

– відбір змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; 

– розробка і постійне оновлення навчально-методичних матеріалів та 

інформаційних ресурсів для забезпечення професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; 

– використання доцільних форм, методів, засобів, методичних підходів і 

технологій навчання з метою формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів; 

– залучення студентів до самоуправління, самонавчання та 

самовдосконалення; 

– активна позиція викладача щодо підвищення власної професійної 

кваліфікації з дисциплін, що ним викладаються. 

Виконання цих умов дозволяє подолати виділені нами суперечності. Так, 

суперечність між недостатньою теоретичною та методологічною розробленістю 

питання підготовки майбутніх інженерів-програмістів в умовах закладів вищої 

освіти і високим професійним замовленням на кваліфікованих фахівців у галузі 

програмування ми пропонуємо розв’язати шляхом підтримки постійного 

взаємозв’язку з роботодавцями ІТ-галузі, а також формування активної позиції 
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викладачів щодо підвищення власної професійної кваліфікації з дисциплін, що 

ними викладаються. 

З метою подолання суперечності між невідповідністю темпів розвитку 

сучасних ІТ й існуючою у закладах вищої освіти системою професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів ми пропонуємо здійснювати 

розробку навчальних планів відповідно до сучасних реалій розвитку 

інформатики та ІТ-галузі. 

Суперечність між потребою економіки й суспільства у самостійних, 

творчих і критично мислячих особистостях і недостатнім використанням у 

професійній підготовці фахівців системного підходу до навчання, 

домінуванням у закладах вищої освіти фрагментарних підходів до її реалізації 

пропонується розв’язати шляхом створення інформаційно-освітнього 

середовища професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів.  

Спрямування виробничої й обчислювальної практики на роботу з 

сучасною технікою й інформаційними технологіями сприятиме, на нашу думку, 

вирішенню суперечності між високими вимогами до професійного рівня 

інженерів-програмістів і недостатнім застосуванням у процесі професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів практичної підготовки.  

Отже, на основі положень Концепції системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності (п. 2.2) нами визначені мета, 

завдання, структура і організаційно-педагогічні умови функціонування цієї 

системи у закладах вищої освіти. 

Мета системи полягає у створенні організаційно-педагогічних умов для 

формування у майбутніх інженерів-програмістів високого рівня професійної 

компетентності у процесі навчання у закладі вищої освіти. Досягнення 

зазначеної мети відбувається шляхом виконання низки завдань, а саме: сприяти 

усуненню суперечностей у вітчизняній практиці професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів; сприяти формуванню високого рівня 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів; створити у 

закладах вищої освіти організаційно-педагогічні умови для провадження 
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якісної професійної підготовки студентів на рівні, що відповідає сучасним 

стандартам ІТ-галузі; реалізувати системне використання ІКТ у процесі 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів; забезпечити 

поетапне формування професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів та постійний моніторинг її сформованості. У складі СПМІП 

виділені підсистеми, які утворюють її структуру: соціальна; цільова; змістова; 

процесуально-діяльнісна; критеріальна; результативна; прогностична. 

Визначено, що забезпечити ефективне функціонування СПМІП у закладі вищої 

освіти можливо шляхом створення організаційних і педагогічних умов. 

Реалізація професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів на основі 

запропонованої нами системи спрямована на подолання суперечностей, 

наявних у практиці діяльності закладів вищої освіти, сприяючи підвищенню 

якості підготовки фахівців для ІТ-галузі. 

 

2.4. Зміст професійної підготовки інженерів-програмістів в умовах 

закладів вищої освіти 

 

У складі структури розробленої нами системи професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів була виділена змістова підсистема (п. 2.3). 

Визначено, що вона охоплює зміст професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, який складається з ядра дисциплін й інших видів 

навчальної діяльності студента (навчальна практика, написання дипломного 

проекту), а також професійних компетентностей, що формуються під час 

навчання у закладі вищої освіти. У зв’язку з цим необхідно визначити основні 

дисципліни, які найбільше впливають на результати професійної підготовки і 

рівень професійної компетентності випускників, напрями оновлення змісту 

дисциплін загальної підготовки (гуманітарної, соціально-економічної, 

математичної, природничо-наукової), а також фахові і загальні компетентності, 

які мають бути сформовані у процесі вивчення окремих дисциплін навчального 

плану. 
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У Листі Міністерства освіти і науки України “Щодо покращення якості 

підготовки фахівців для IT-галузі” [153] підкреслюється необхідність перегляду 

змісту нормативних дисциплін, які викладаються під час підготовки фахівців, 

відповідно до сучасних досягнень галузі інформаційних технологій, 

пропонується ввести до навчальних планів дисципліни економічного та 

юридичного спрямувань, а також впровадити поглиблене вивчення англійської 

мови за професійним спрямуванням. 

Вітчизняну систему підготовки фахівців з інформаційних технологій із 

2015 р. фактично здійснюють за достатньо вузьким переліком кваліфікацій. 

Галузь 12 “Інформаційні технології” поєднує нині такі напрями: 121 “Інженерія 

програмного забезпечення” (англ. Software Engineering); 122 “Комп’ютерні 

науки та інформаційні технології” (англ. Computer Science); 123 “Комп’ютерна 

інженерія” (англ. Computer Engineering); 124 “Системний аналіз” (англ. System 

analysis); 125 “Кібербезпека” (англ. Сybersecurity); 126 “Інформаційні системи 

та технології”. Ми проводимо наше дослідження, як уже зазначалося вище, у 

межах 3-х із цих спеціальностей, випускники яких можуть працювати за 

професією інженер-програміст: “Інженерія програмного забезпечення”, 

“Комп’ютерні науки й інформаційні технології”, “Комп’ютерна інженерія”. 

Узагальнені об’єкти діяльності майбутніх інженерів-програмістів, 

підготовка яких здійснюється у рамках галузі 12 “Інформаційні технології”, 

наведено у табл. 2.5.  

Таблиця 2.5 

Перелік узагальнених об’єктів діяльності майбутніх інженерів-

програмістів за спеціальностями 

Спеціальність Об’єкти вивчення та професійної діяльності 

1 2 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Процеси, інструментальні засоби та ресурси створення і 

супроводження програмного забезпечення 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 

Комп’ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології 

Математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, 

об’єктів, систем і процесів; моделі подання даних і знань; 

моделі, методи і технології отримання, зберігання, обробки, 

передачі і використання інформації; теорія, аналіз, розробка, 

оцінка ефективності, реалізація алгоритмів; методи й 

алгоритми оперативного багатовимірного й інтелектуального 

аналізу даних і прийняття рішень; високопродуктивні 

обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані; 

системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; моделі 

предметних галузей і методи побудови інтелектуальних 

систем, заснованих на знаннях і технологіях прийняття рішень; 

методи й алгоритми розпізнавання сенсорних сигналів, звуків, 

зображень і образів; математичне забезпечення 

автоматизованих систем обробки інформації і управління, й 

інформаційної підтримки життєвого циклу промислових 

виробів, програмних систем і комплексів, систем підтримки 

прийняття рішень; математичне і програмне забезпечення 

процесу автоматизації проектних робіт, технології візуалізації 

даних; лінгвістичне, інформаційне і програмне забезпечення 

систем різного призначення. 

Комп’ютерна 

інженерія 

Технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального 

призначення та їх компонентів 

Системний 

аналіз 

Математичні методи й інформаційні технології аналізу, 

моделювання, прогнозування, проектування та прийняття 

рішень у складних системах різної природи (інформаційних, 

економічних, фінансових, соціальних, політичних, технічних, 

організаційних, екологічних тощо). 
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Продовження табл. 2.5 

1 2 

Кібербезпека Об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, 

автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, 

інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні 

системи, інформаційні ресурси й інформаційні технології; 

технології забезпечення безпеки інформації об’єктів різного 

рівня (система, об’єкт системи, компонент об’єкта), що 

пов’язані з інформаційними, інформаційно-комунікаційними 

технологіями, що використовуються для забезпечення 

функціонування цих об’єктів; процеси управління 

інформаційною і кібербезпекою об’єктів, що підлягають 

захисту. 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Теоретичні та методологічні основи й інструментальні 

засоби створення і використання інформаційних технологій і 

систем у різних галузях людської діяльності, національної 

економіки та виробництва; критерії оцінювання і методи 

забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості 

інформаційних технологій і систем, а також принципів 

оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов 

невизначеності при створенні інформаційних систем 

різноманітного призначення; закономірності розбудови 

інформаційних комунікацій і розроблення теоретичних і 

прикладних засад побудови та впровадження 

інтелектуальних інформаційних технологій для створення 

новітніх систем накопичування, переробки, збереження 

інформації та систем управління. 

 

Ми проаналізували стандарти вищої освіти України й освітні програми за 

спеціальностями, випускники яких мають можливість займати посаду 
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інженера-програміста та техніка-програміста (121 “Інженерія програмного 

забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки й інформаційні технології”, 

123 “Комп’ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека”, 126 “Інформаційні системи 

та технології”, 113 “Прикладна математика” та 151 “Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології”). На основі цього ми виокремили 

найбільш споріднені спеціальності за об’єктом(ами) вивчення та/або діяльності 

та цілями навчання: 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 

122 “Комп’ютерні науки й інформаційні технології” (“Комп’ютерні науки”), 

123 “Комп’ютерна інженерія”.  

На основі аналізу стандартів вищої освіти України у галузі 

12 “Інформаційні технології” з’ясовано, що об’єктами вивчення й професійної 

діяльності майбутніх інженерів-програмістів є процеси, інструментальні засоби 

та ресурси створення й супроводу програмного забезпечення; математичні, 

інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів; 

моделі подання даних і знань; моделі, методи і технології отримання, 

зберігання, обробки, передачі і використання інформації; теорія, аналіз, 

розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів; методи й алгоритми 

оперативного багатовимірного й інтелектуального аналізу даних і прийняття 

рішень; високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та 

великі дані; системний аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; моделі 

предметних галузей і методи побудови інтелектуальних систем, заснованих на 

знаннях і технологіях прийняття рішень; методи й алгоритми розпізнавання 

сенсорних сигналів, звуків, зображень і образів; математичне забезпечення 

автоматизованих систем обробки інформації і управління, й інформаційної 

підтримки життєвого циклу промислових виробів, програмних систем і 

комплексів, систем підтримки прийняття рішень; математичне і програмне 

забезпечення процесу автоматизації проектних робіт, технології візуалізації 

даних; лінгвістичне, інформаційне і програмне забезпечення систем різного 
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призначення; технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем і мереж універсального і спеціального призначення та їх 

компонентів. 

Нами були проаналізовані навчальні плани цих спеціальностей, наявні у 

відкритому доступі на сайтах закладів вищої освіти України, провідних 

закладів вищої освіти України: Національний університет “Львівська 

політехніка”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут”, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка 

Степана Дем’янчука, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Житомирський державний технічний університет, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, Черкаський державний 

технологічний університет, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана 

Пулюя, Національний університет водного господарства та 

природокористування, Херсонський державний університет, Мелітопольський 

державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та ін.  

Їх аналіз дозволив виділити дисципліни професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Аналізуючи та порівнюючи між собою зміст 

професійної підготовки більших за обсягом спеціальностей (“Інженерія 

програмного забезпечення”, “Комп’ютерні науки й інформаційні технології”, 

“Комп’ютерна інженерія”), робимо висновок, що з погляду реалізації процесу 

формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів, 

вони є найбільш спорідненими і базуються на семи блоках дисциплін 

(інформатичний, математичний, програмістський, електроніка, проект-

менеджмент, мовний, практичний) (табл. 2.6).  
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Таблиця 2.6 

Розподіл дисциплін професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів за блоками 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Комп’ютерні науки й 

інформаційні технології 
Комп’ютерна інженерія 

1 2 3 

Інформатична підготовка 

Організація комп’ютерних 

мереж 

Комп’ютерні мережі Адміністрування 

комп’ютерних мереж 

Комп’ютерна графіка Комп’ютерна графіка Інженерна та комп’ютерна 

графіка 

Безпека програм і даних Захист інформації Технології захисту 

інформації 

Теорія інформації і 

кодування 

Теорія інформації та 

кодування 

Теорія інформації та 

кодування 

Системний аналіз Системний аналіз Системний аналіз 

Нейромережева обробка 

інформації 

 Нейронні мережі та 

генетичні алгоритми 

Математична підготовка 

Дискретні структури Дискретна математика Дискретна математика 

Лінійна алгебра й 

аналітична геометрія 

Алгебра та геометрія Лінійна алгебра й 

аналітична геометрія 

Математичний аналіз Математичний аналіз Математичний аналіз 

Теорія ймовірностей і 

математична статистика 

Теорія ймовірностей і 

математична статистика 

Теорія ймовірностей, 

ймовірнісні процеси та 

математична статистика 

 Диференціальні рівняння Диференціальні та 

різницеві рівняння 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

Підготовка у галузі програмування 

Алгоритми і структури 

даних 

Алгоритми і структури 

даних 

Алгоритми та методи 

обчислень 

Алгоритмізація та 

програмування 

Математична логіка та 

теорія алгоритмів 

Математична логіка та 

теорія алгоритмів 

Основи програмування Вступ до спеціальності 

програміста 

Основи програмування 

Бази даних Бази даних та 

інформаційні системи 

Організація баз даних 

Операційні системи Операційні системи та 

системне програмування 

Операційні системи та 

системне програмування Системне програмування 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

Web-технології та web-

дизайн 

Програмування та 

підтримка веб-застосувань 

Програмування та 

підтримка веб-застосувань 

Програмування 

паралельних і 

розподілених обчислень 

Паралельні та розподілені 

обчислення 

Паралельні та розподілені 

обчислення 

Системи штучного 

інтелекту 

Методи та системи 

штучного інтелекту 

Інтелектуальні 

інформаційні системи 

Основи програмної 

інженерії 

Технологія створення 

програмних продуктів 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Якість програмного 

забезпечення та 

тестування 

Технології тестування 

програмного забезпечення 

Тестування програмних 

систем 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 

Підготовка у галузі електроніки 

Архітектура комп’ютера Архітектура 

обчислювальних систем 

(CS-320) 

Комп’ютерна 

схемотехніка та 

архітектура комп’ютерів 

 Електротехніка й 

електроніка 

Електротехніка й 

електроніка 

 Мікропроцесорна техніка Мікропроцесорні системи 

Підготовка у сфері проектного менеджменту 

Менеджмент проектів 

програмного забезпечення 

Управління ІТ-проектами Командна розробка 

програмних проектів 

Мовна підготовка 

Англійська мова за проф. 

спрямуванням 

Іноземна мова Іноземна мова 

Практична підготовка 

Проектний практикум Навчальна практика Проектно-технологічна 

практика 

Професійна практика 

програмної інженерії 

Виробнича практика Практика 

 Переддипломна практика  

Кваліфікаційна робота Кваліфікаційна робота Кваліфікаційна робота 

 

З аналізу навчальних планів ми зробили висновок, що у змісті професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів за цими трьома спеціальностями є 

спільні дисципліни (наприклад, дискретна математика, математичний аналіз, 

алгоритми і структури даних, об’єктно-орієнтоване програмування, системне 

програмування тощо) та елементи професійної підготовки (навчальна і 

виробнича практики, курсове проектування та кваліфікаційні робота). Проте, на 

нашу думку, недостатня увага приділяється підготовці у галузі електроніки та 
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мікропроцесорної техніки, яка на сьогодні є затребуваною через активізацію 

розробки програмного забезпечення для “Інтернету речей” та робототехніки. 

Також спостерігається недостатній акцент на правові основи інформатики 

(стандартизація та ліцензування програмного забезпечення, авторське право у 

галузі ІТ) та мовну підготовку за професійним спрямуванням. Зауважимо, що 

незважаючи на наявність дисциплін “Українська мова”, “Українська мова за 

професійним спрямуванням”, “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним 

спрямуванням”, професійний компонент у змісті цих дисциплін висвітлений 

недостатньо. Ми вважаємо, що потрібно більше акцентувати увагу на розвитку 

навичок професійного спілкування українською і англійською мовами та 

написання документації з супроводу розробки програмного забезпечення 

(технічного завдання, документів з тестування програмного забезпечення, 

керівництв користувача, довідкової документації з програмного продукту). 

Крім того, у більшості навчальних планів професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів переддипломна практика передбачена лише як 

завершальний етап підготовки магістрів. Вважаємо, що відсутність такої 

практики на 4-му курсі негативно впливає на якість кваліфікаційних робіт 

здобувачів бакалаврського ступеню. 

З метою відбору змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів ми виконали порівняння міжнародних стандартів з вітчизняними 

стандартами та програмами. Нами було вивчено такі джерела, як Керівництво з 

навчальної програми в галузі комп’ютерних наук [323] та навчальні плани 

провідних зарубіжних вишів: Массачусетського технологічного інституту 

(Massachusetts Institute of Technology) (Додаток Ж.1), Стенфордського 

університету (Stanford University) (Додаток Ж.2), Наньянського технологічного 

університету (Nanyang Technological University) (Додаток Ж.3), Університету 

Ліверпуля (University of Liverpool) (Додаток Ж.4), Сіднейського університету 

(University of Sydney) (Додаток Ж.5). 

У Керівництві з навчальної програми в галузі комп’ютерних наук для 

університетів 2013 р. [323, с. 37] у змісті професійної підготовки майбутніх 
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інженерів-програмістів визначені такі галузі знань: Алгоритми і складність 

(Algorithms and Complexity), Архітектура і організація (Architecture and 

Organization), Обчислювальна наука (Computational Science), Дискретні 

структури (Discrete Structures), Графіка і візуалізація (Graphics and 

Visualization), Людино-машинна взаємодія (Human-Computer Interaction), 

Інформаційний захист і безпека (Information Assurance and Security), 

Інформаційний менеджмент (Information Management), Інтелектуальні системи 

(Intelligent Systems), Мережі і комунікації (Networking and Communication), 

Операційні системи (Operating Systems), Платформно-орієнтована розробка 

(Platform-based Development), Паралельні та розподілені обчислення (Parallel 

and Distributed Computing), Мови програмування (Programming Languages), 

Основи розробки програмного забезпечення (Software Development 

Fundamentals), Інженерія програмного забезпечення (Software Engineering), 

Основи систем (Systems Fundamentals), Соціальні проблеми і професійна 

практика (Social Issues and Professional Practice). Ці галузі знань об’єднують 

дисципліни загальним обсягом 308 годин і їх вивчення передбачає два рівні 

(165 і 143 години відповідно), що забезпечує гнучкість процесу навчання. Слід 

зазначити, що порівняно із керівництвами попередніх років (2008, 2001), 

кількість годин на вивчення дисциплін з програмування збільшилася. 

Вважаємо доцільним наголосити на таких цікавих моментах аналізу 

навчальних планів зарубіжних університетів. 

У Стенфордському університеті студентам пропонуються зокрема такі 

дисципліни, як “Правова інформатика” (Legal Informatics), “Комп’ютери, етика 

і державна політика” (Computers, Ethics, and Public Policy), “Створення 

контенту віртуальної реальності” (Content Creation in Virtual Reality), а також 

дисципліни з біоінофрматики та комп’ютерної медицини, що не мають аналогів 

в українській системі професійної підготовки програмістів. 

За програмою Наньянського технологічного університету студенти на 

першому курсі мають змогу вивчати дисципліну “Хмарні обчислення та її 

застосування” (Cloud Computing and its Applications), а також дисципліни у 
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галузі цифрових медіа: “Комп’ютерний зір” (Computer Vision), “Моделювання 

та анімація” (Modelling and Animation), “Доповнена та віртуальна реальність” 

(Augmented and Virtual Reality), “Стиснення й обробка візуального медіа” 

(Visual Media Compression and Processing), “Обробки сигналу у режимі 

реального часу” (Real Time Signal Processing), “Обробка аудіо та мовлення” 

(Audio and Speech Processing). Такі теми майже не розглядаються у процесі 

навчання майбутніх-програмістів в Україні. Лише протягом кількох останніх 

років студентам українських закладів вищої освіти пропонується вивчення 

хмарних технологій і почали пропонуватися для вивчення дисципліни “Теорія і 

методи розпізнавання образів”, “Обробка зображень і мультимедіа”, 

“Медіаосвіта та медіа грамотність” тощо. 

Також ще цей університет пропонує дисципліни для вивчення науки про 

дані (Data science), зокрема: “Наука даних для бізнесу” (Data Science for 

Business), “Аналіз та отримання даних” (Data Analytics and Mining), “Машинне 

навчання” (Machine Learning), “Управління великими даними” (Big Data 

Management), серед яких в українських закладах вищої освіти у кращому 

випадку вивчається одна дисципліна, наприклад, “Інтелектуальний аналіз 

даних” (Львівський національний університет імені Івана Франка), “Аналіз 

даних і машинне навчання” (Мелітопольський державний педагогічний 

університет ім. Б. Хмельницького), “Аналіз даних” (Національний технічний 

університет “Харківський політехнічний інститут”) тощо. Відмінним від 

практики професійної підготовки майбутніх програмістів в Україні є те, що 

виробнича практика (Професійне стажування (Professional Internship)) включає 

8 кредитів, які зараховуються студенту у разі її проходження. Також і робота 

над розробкою програмного проекту (кваліфікаційної роботи) передбачає 

зарахування 8 кредитів, що стимулює студентів ставитися відповідально до 

цього. 

Університет Ліверпуля у чотирирічній програмі професійної підготовки за 

програмою бакалавра з комп’ютерних наук пропонує вивчення дисципліни 

“Семантика мов програмування” (Semantics of Programming Languages), яка 
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надає основні концепти у галузі формальної семантики мов програмування з 

метою дати загальне уявлення про взаємозв’язок між семантикою програми й 

логікою обчислень. На 4-му році навчання обов’язковим є модуль “Проект у 

галузі комп’ютерних наук” (Computer Science Project), який покликаний 

навчити на практиці застосовувати принципи, методи та методології вивчені за 

попередні роки у процесі написання науково-дослідного проекту. Крім того, 

цим університетом вже на четвертому році навчання пропонуються для 

вивчення такі додаткові дисципліни: “Біоінформатика” (Biocomputation), “Мови 

антологій і їх застосування” (Ontology Languages and Their Applications), 

“Введення у теорію ігор” (Introduction To Computational Game Theory), 

“Мобільний комп’ютинг” (Mobile Computing), “Робототехніка та автономні 

системи” (Robotics and Autonomous Systems), освоєнню яких в Україні 

практично не приділяється уваги. 

У Сіднейському університеті на четвертому році професійної підготовки для 

отримання диплома з відзнакою студентам пропонуються дисципліни “ІТ-

дослідження” (IT Research) (6 або 12 кредитів) і “Методи ІТ-досліджень” 

(IT Research Methods) (6 кредитів), результатом успішного завершення яких 

протягом 2-х семестрів буде написання науково-дослідницького проекту. 

У процесі дослідження ми зіставили програми професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у провідних університетах зарубіжжя й України. 

Ґрунтуючись на цьому та осмисленні наукових праць М. І. Лазарева [147], 

Я. Сікори [255], С. І. Тищенко [277], ми дійшли висновку про доцільність внесення 

змін у зміст професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Ми 

вважаємо, що потрібне вивчення питань стандартизації й ліцензування програмного 

забезпечення та авторського права у галузі ІТ, тому доцільним буде введення 

дисципліни “Правова інформатика”. 

Доцільно звернути увагу на нові напрями в розвитку інформатики як аналіз 

даних і робототехніка, а також на формування вмінь працювати у команді, зокрема 

шляхом упровадження дисципліни “Групова динаміка і комунікації”. 
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Отже, аналіз і порівняння вітчизняних і зарубіжних навчальних програм 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів дозволили нам виділити 

дисципліни, які ми вважаємо ядром професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. До таких дисциплін ми віднесли (Додаток З): 

1) “Теорія інформації і кодування”, 

2) “Дискретна математика” (дискретний аналіз, математична логіка, алгебра), 

3) “Основи алгоритмізації та програмування”, 

4) “Методи математичного моделювання”, 

5) “Вступ до спеціальності програміста”, 

6) “Системне програмування”,  

7) “Об’єктно-орієнтоване програмування”, 

8) “Візуальне програмування”, 

9) “Веб-програмування”, 

10) “Системи керування базами даних”, 

11) “Основи логічного програмування”, 

12) “Управління ІТ-проектами”, 

13) “Тестування програмного забезпечення”, 

14) “Обробка зображень і мультимедіа”, 

15) “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”,  

16) “Українська мова за професійним спрямуванням”. 

На нашу думку, у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів важливе значення мають пропедевтика вивчення професійно-

орієнтованих дисциплін, яка полягає у підготовці студентів до подальших 

етапів формування професійної компетентності, і вивчення парадигм 

програмування, яке охоплює практично усі дисципліни визначеного ядра 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Важливість пропедевтики пояснюється декількома причинами: 1) студенти 

першого курсу здебільшого мають невірні або неповні уявлення про майбутню 

професійну діяльність, що пов’язано з недоліками профорієнтаційної роботи у 

школах, недостатньо усвідомленим вибором спеціальності і закладу вищої 
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освіти, відсутністю доступу до достовірної інформації про підприємства  

ІТ-галузі тощо; 2) у межах всіх дисциплін першого курсу розкриваються ті 

компетентності, якими студенти повинні оволодіти наприкінці їх вивчення, але 

недостатня увага приділяється формуванню у них розуміння цілісної 

професійної компетентності, яка має бути результатом навчання у закладі 

вищої освіти, а також зв’язкам між окремими дисциплінами; 3) студенти-

початківці мають різний попередній рівень підготовки з програмування, що 

пов’язано із особливостями викладання інформатики у школах. 

Зазначені причини у поєднанні з психологічними факторами, які зазвичай 

супроводжують початок навчання у закладі вищої освіти (зміна соціального 

середовища, зміна соціальних ролей, поява нових прав і обов’язків тощо) 

можуть призводити до зниження мотивації до навчання. Отже, вступні 

дисципліни мають бути спрямовані на подолання негативних наслідків 

вказаних факторів шляхом формування у студентів цілісної картини майбутньої 

професійної діяльності і розуміння її особливостей, надання їм допомоги у 

визначенні власних освітніх потреб і способів їх реалізації, ліквідації прогалин 

у вихідних знаннях і уміннях з програмування.  

Такі завдання можуть бути виконані під час вивчення дисциплін “Вступ до 

спеціальності програміста” і “Основи алгоритмізації та програмування”. 

Докладний опис цих дисциплін і методики їх вивчення наведений у п. 3.2. 

Іншим важливим аспектом, як було зазначено вище, є вивчення парадигм 

програмування, які фактично є основою професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Розуміння їх особливостей, відмінностей і 

взаємозв’язків утворює підґрунтя для подальшого самостійного вивчення 

різноманітних інструментів програмної розробки, яке є одним з елементів 

діяльності за фахом і чинником успішної побудови кар’єри. Якщо студент 

володіє знаннями, уміннями і здатностями вірного вибору і застосування 

необхідної у конкретному випадку парадигми, зникає потреба у досконалому 

вивченні якихось обраних середовищ програмування, оскільки він може це 

зробити самостійно. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне розробити схему 
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послідовного вивчення методологій, парадигм і підходів до програмування, яка 

повинна охоплювати весь процес навчання у закладі вищої освіти за освітнім 

ступенем “бакалавр”. Характеристика цієї схеми професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів буде наведена у п. 3.3. 

Доцільно звернути увагу на зміст дисциплін, що не викладаються 

випусковою кафедрою у галузі інформатики, а саме: “Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)”, “Українська мова за професійним 

спрямуванням”. Ми вважаємо, що зміст цих дисциплін має бути наближеним до 

майбутньої професійної діяльності інженерів-програмістів і мати чітке 

практико орієнтоване спрямування.  

Володіння англійською мовою на рівні, достатньому для професійного 

спілкування і розуміння англомовних джерел інформації, нині є однією з вимог 

до кваліфікації інженера-програміста. У п. 1.3 нами було показано, що знання 

англійської мови є одним з вирішальних факторів, які враховуються у процесі 

прийому програмістів на роботу. Аналізуючи вимоги до професійної 

підготовки інженера-програміста і наявні наукові дослідження, ми дійшли 

висновку, що здатність користуватися англійською мовою в усному і 

письмовому спілкуванні є обов’язковим елементом його комунікативної 

компетентності (п. 2.1). Вважаємо необхідним підкреслити, що володіння 

англійською мовою надає фахівцю можливість ознайомлюватись з найбільш 

актуальною професійною інформацією, першоджерелами якої здебільшого є 

англомовні Інтернет-видання, а також вивчати фундаментальні роботи з 

комп’ютерної техніки й інформаційних технологій. Окрім того, ця здатність 

уможливлює участь фахівців у роботі інтернаціональних команд розробників, 

що особливо актуально для тих, хто планує будувати кар’єру у міжнародних 

компаніях ІТ-галузі. Таким чином, у процесі професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів у закладах вищої освіти необхідно приділяти особливу 

увагу формуванню у них іншомовної комунікативної компетентності.  

З метою визначення змісту і структури курсу англійської мови 

професійного спрямування для майбутніх інженерів-програмістів нами були 
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проаналізовані робочі програми з іноземної мови для спеціальностей 

“Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерні науки й інформаційні 

технології”, “Комп’ютерна інженерія” різних закладів вищої освіти України. На 

наш погляд, у якості зразка можна запропонувати робочу програму [65], 

розроблену на кафедрі іноземних мов для природничих факультетів 

Львівського національного університету імені Івана Франка. Цією робочою 

програмою передбачено, що студенти мають оволодіти знаннями про фонетику, 

лексику, словотвір, граматику іноземної мови та про правила міжособистісної 

та міжкультурної професійної комунікації; сформувати уміння усної 

комунікації іноземною мовою в межах лексичного мінімуму та тематики, 

передбачених робочою навчальною програмою, і письмової комунікації 

(написання творів, рефератів на професійну тематику, анотації до тексту за 

фахом, укладання термінологічних словників за спеціальністю, складання 

текстів презентацій), а також читання, розуміння та переклади автентичної 

фахової літератури. Робоча програма для вивчення англійської мови за 

професійним спрямуванням включає теми про видатних математиків і 

програмістів, про правила читання основних математичних виразів англійською 

мовою, компоненти апаратної та програмної частини комп’ютера, ключові 

поняття об’єктно-орієнтованого програмування, кіберзлочинність і 

кібербезпеку, сучасний стан галузі інформаційних технологій, особливості 

діяльності ІТ-компаній тощо.  

З метою підвищення якості формування у студентів здатності до 

професійного спілкування англійською мовою пропонуємо такі заходи:  

1. Передбачити у навчальних планах підготовки інженерів-програмістів у 

закладах вищої освіти вивчення курсу “Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська)” протягом усього періоду навчання на бакалавраті. 

2. Збільшити обсяг аудиторної роботи з курсу “Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)” до 4 годин на тиждень. 

3. Здійснювати викладання курсу “Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська)” за програмою підготовки до міжнародних іспитів 



201 

 

на володіння англійською мовою як іноземною (IELTS General (International 

English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 

TOEIC (Test of English for International Communication) або ін.). 

4. У процесі вивчення курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська)” передбачити виконання завдань з написання есе на професійну 

тематику, а також грантових заявок, технічних завдань на розробку програмних 

продуктів й ін. 

5. Спрямувати роботу на формування у студенів саме комунікативних 

навичок, наприклад, шляхом організації розмовних клубів і залучення до них 

студентів різних курсів, а також студентів з інших країн, які навчаються у 

закладах вищої освіти міста. 

6. Організувати для студентів, які не мають достатнього рівня попередньої 

підготовки з англійської мови, спецкурси для інтенсифікації навчання. 

7. Організувати впровадження спецкурсів з професійно-орієнтованих 

дисциплін, а також курсів для підготовки до професійної сертифікації 

інженерів-програмістів, які викладаються англійською мовою. 

8. Використовувати на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін, 

передбачених навчальним планом англомовні інформаційні джерела, зокрема 

масові відкриті онлайн-курси від провідних університетів світу. 

На наше переконання дисципліна “Українська мова за професійним 

спрямуванням” має бути спрямована не лише на поглиблення знань з основних 

розділів мовознавства та вміння застосовувати сучасну українську літературну 

мову під час професійної діяльності, а й уміння складати та редагувати 

професійні тексти, до яких входять не лише ділові документи загального 

призначення, а й документація, потрібна у розробці та супроводі програмного 

забезпечення (технічне завдання, вимоги до програмного продукту, документи 

з тестування ПЗ, довідкова документація та керівництва щодо роботи з 

розробленим ПЗ).  

З метою адаптації змісту соціально-гуманітарної підготовки у закладах 

вищої освіти до майбутньої професійної діяльності інженерів-програмістів і 
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забезпечення практико орієнтованого спрямування дисциплін циклу загальної 

підготовки вважаємо доцільним здійснювати вивчення відповідних дисциплін 

на засадах концепції знаково-контекстного (або контекстного) навчання 

А. О. Вербицького. Ця концепція ґрунтується на діяльнісній теорії засвоєння 

соціального досвіду, згідно з якою засвоєння соціального досвіду, розвиток 

психічних функцій і здатностей людини, її відносин зі світом, іншими людьми і 

собою відбувається у процесі активної діяльності [28, с. 48]. 

Одним з основних положень теорії і технології контекстного навчання є 

визнання смислоутворюючого впливу предметного і соціального контекстів 

майбутньої професійної діяльності студента на процес і результати його 

навчальної діяльності [29, с. 41]. За визначенням автора концепції: 

“Контекстним є таке навчання, у якому мовою наук і за допомогою усієї 

системи форм, методів і засобів навчання (традиційних і нових) послідовно 

моделюється предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності 

студентів.” [29, с. 52]. 

Виходячи з цього, ми робимо висновок, що для забезпечення формування 

ключових компетентностей у процесі вивчення соціально-гуманітарних 

дисциплін їхній зміст і форми діяльності також мають бути пов’язані зі змістом 

і формами майбутньої професійної діяльності.  

А. О. Вербицький виділяє три базові форми діяльності студентів: 

навчальна діяльність академічного типу (основні форми – лекція і семінар), 

квазіпрофесійна (ділові ігри й інші ігрові форми навчання), навчально-

професійна (науково-дослідна робота, виробнича практика, “реальне” дипломне 

проектування). Усі інші форми навчання вчений вважає перехідними, 

зазначаючи, що послідовна зміна форм навчання поступово наближає студента 

до професійної діяльності [28, с. 62–63]. 

Нині технології контекстного навчання впроваджуються у процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, зокрема 

досліджується їх застосування для організації вивчення соціально-гуманітарних 

дисциплін. Зокрема, у роботі [275] представлений досвід формування 
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соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін, у роботах [161; 293] – досвід організації 

вивчення англійської мови студентами немовних закладів вищої освіти.  

Ми пропонуємо у процесі вивчення дисциплін циклу загальної підготовки 

майбутніми інженерами програмістами використовувати такі підходи: 

1. Впроваджувати лекції контекстного типу, запропоновані 

А. О. Вербицьким: проблемні, лекції удвох, лекції із заздалегідь запланованими 

посмилками, прес-конференції [30, с. 4]. Проведення таких лекцій передбачає 

активну позицію студента під час заняття. У процесі вивчення філософії і 

соціології, наприклад, таким способом можна досліджувати глобальні 

проблеми, пов’язані із функціонуванням суспільства і місцем людини і фахівця 

у цьому суспільстві. Зокрема, під час розгляду тем, присвячених проблемам 

інформаційного суспільства, доцільно провести обговорення робіт П. Друкера, 

М. Кастельса, Х.-Д. Хюблера, Е. Тофлера й ін. 

2. Під час вивчення правознавства, основ економіки, психології доцільно 

використовувати ділові ігри як форму квазіпрофесійної діяльності, у процесі 

якої моделюються ситуації професійної діяльності. Можуть бути змодельовані 

ситуації, пов’язані із дотриманням законодавства про інтелектуальну власність 

(правознавство), із створенням стартапів, пошуком шляхів підвищення 

рентабельності ІТ-підприємства, оплатою праці й ін. (основи економіки), 

попередженням професійного “вигорання” або конфліктів у колективі 

(психологія). 

3. Під час вивчення основ наукових досліджень доцільно залучати 

студентів до реальної наукової роботи, спрямованої на розв’язання прикладних 

проблем ІТ-галузі. 

4. Під час вивчення англійської і української мов варто використовувати 

моделювання проблемних ситуацій і контекстуалізовані діалоги, пов’язані з 

професійною діяльністю інженера-програміста. Це можуть бути ситуації 

проходження співбесіди при працевлаштуванні, обговорення технічного 
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завдання з замовником програмного продукту, мозкового штурму у процесі 

пошуку ефективних методів розробки програми тощо. 

З урахуванням положень концепції контекстного навчання вважаємо також 

доречним змінити акценти у вивченні дисциплін циклу загальної підготовки, 

пропонуючи зміну як назви, так і змісту дисциплін, як наведено у табл. 2.7.  

Таблиця 2.7 

Пропозиції щодо зміни назви та змісту дисциплін загальної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів 

Назва за старими 

планами 
Нова назва Зміст 

1 2 3 

Філософія Філософія 

інформаційног

о суспільства 

Поняття інформаційного суспільства, 

концепції інформаційного та 

постіндустріального суспільства; наука, 

знання, техніка і культура 

інформаційного суспільства; людина в 

інформаційному суспільстві, проблема 

суб’єктів соціального розвитку в 

інформаційному суспільстві, концепція 

мас і пануючої еліти, проблема 

відчуження людини і перспективи її 

освоєння в інформаційному суспільстві; 

особливості духовного життя 

інформаційного суспільства, 

інформаційно-комунікаційні інновації та 

відтворення духовного життя, сучасні 

концепції індустріальної і масової 

культури і подолання дегуманізації 

суспільства. 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 

Право Правова 

інформатика 

(Правові 

аспекти 

інформаційних 

технологій) 

Держава, політика та влада в 

інформаційному суспільстві; нові важелі 

влади в концепціях інформаційного 

суспільства; легітимізація влади в 

інформаційному суспільстві; поняття 

“електронна демократія” та принципу 

гносеократії (влада знань); правові засади 

інформаційного суспільства, пов’язані з 

впровадженням Інтернет, розробкою і 

розповсюдженням програмного 

забезпечення 

Логіка Цифрова 

логіка 

Принципи цифрового подання 

інформації; системи числення та двійкове 

подання даних, булева алгебра; логічні 

функції, оптимізована реалізація логічних 

функцій; аналіз і синтез комбінаторних 

схем; декодери і мультиплексори; 

суматори і компаратори; цифрові методи 

проектування логіки, необхідні для 

розробки інформаційних систем; методи 

вирішення головоломок; послідовні 

логічні методи проектування. 

Основи наукових 

досліджень 

ОНД у галузі 

комп’ютерних 

наук 

(Дослідження у 

галузі 

комп’ютерних 

наук) 

Поняття про науку і місце інформатики у 

сучасній системі наук; структура та 

методи наукового дослідження; об’єкти 

емпіричного дослідження в 

програмуванні; емпіричні методи 

інформатики; експертне оцінювання і 

метрики в програмуванні; поняття та 

етапи експерименту; методи статистичної 

обробки результатів експериментального 

дослідження; опис і представлення 

результатів наукового дослідження. 
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Продовження табл. 2.7 

1 2 3 

Економіка Економіка в 

інформаційном

у суспільстві 

Поняття “інформаційна економіка”; нові 

тенденції в розвитку економіки і 

промисловості; становлення глобальної 

економіки; основні ресурси сучасного 

виробництва (інформація та знання); 

зміна природи власності в 

інформаційному суспільстві; поняття 

символічного, пабліцитного та 

культурного капіталу; нова організація 

праці і форм зайнятості в інформаційному 

суспільстві; економіка IT-компаній; 

економіка програмного забезпечення.  

Соціологія Соціологія 

інформаційного 

суспільства 

Історичні етапи розвитку та формування 

інформаційного суспільства, проблеми та 

тенденції розвитку сучасного 

інформаційного суспільства, вплив 

інформаційно-комунікативних змін на 

розвиток суспільства, інформатизація як 

умова виникнення нової соціальної 

реальності, інформаційно-комунікативна 

природа сучасного суспільства, соціальна 

структура інформаційного суспільства. 

Психологія Психологія 

програмування 

або 

Психологія 

управління 

Психологічні основи діяльності 

програміста; закономірності прийому і 

переробки інформації; функціонування 

психічних прийомів пам’яті і мислення 

програміста; психологія праці. 

Психологічні закономірності 

управлінської діяльності; створення і 

розвиток працюючого колективу, групи і 

лідери у колективі; психологічні аспекти 

діяльності керівника; психологія влади;  
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Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів 

здійснюється через зміст професійної підготовки, який включає не тільки перелік 

навчальних дисциплін й їхній зміст, а також компетентності, що формуються у 

процесі оволодіння предметом на основі активної позиції студента. Вважаємо 

доцільним представити розподіл компетентностей, виділених у п. 2.1, за 

дисциплінами, які, на нашу думку, становлять зміст професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Зміст професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

Дисципліна Компетентності 

1 2 

Теорія інформації 

і кодування 

– володіння знаннями про видатних людей у сфері 

інформаційних технологій, найвидатніші комп’ютерні 

пристрої; 

– володіння сучасними методами ефективного доступу до 

інформації, її збору, систематизації та збереження; 

– здатність використовувати методи ідентифікації та 

класифікації інформації на базі нових інформаційних 

технологій за допомогою програмних технічних засобів, 

локальних і глобальних комп’ютерних мереж; 

– здатність поглибленого аналізу професійних проблем, 

постановки й обґрунтування завдань 

Дискретна 

математика, 

методи 

математичного 

моделювання 

– уміння розробляти моделі різних типів залежно від 

завдання проектування програмного комплексу 

Основи 

алгоритмізації та 

програмування 

– уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для 

розрахункових задач, визначати ефективність програм за 

допомогою програмного забезпечення; 

– уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення 

завдань оптимізації та оптимального керування 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 

Вступ до 

спеціальності 

програміста 

– здатність до опанування новими знаннями та 

продовження професійного розвитку; 

– володіння знаннями про видатних людей у сфері 

інформаційних технологій, найбільш видатні комп’ютерні 

пристрої; 

– володіти сучасними методами проектування програм і 

програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення 

щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів 

процедур і операцій; 

– володіти знаннями з предметної галузі у межах професії 

“фахівець з інформаційних технологій” 

Об’єктно-

орієнтоване 

програмування 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються; 

– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для 

підприємств; 

– володіти сучасними методами проектування програм і 

програмних комплексів, розробляти оптимальні рішення 

щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів 

процедур і операцій; 

– уміння користуватися сучасними парадигмами 

програмування для розробки та проектування 

комп’ютерних програмних систем 

Системне 

програмування 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються; 

– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для 

підприємств; 

– уміння користуватися сучасними парадигмами 

програмування для розробки та проектування 

комп’ютерних програмних систем 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 

Візуальне 

програмування, 

Веб-

програмування 

Основи логічного 

програмування 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються; 

– здатність використовувати методи ідентифікації та 

класифікації інформації на базі нових інформаційних 

технологій за допомогою програмних технічних засобів, 

локальних і глобальних комп’ютерних мереж; 

– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для 

підприємств; 

– уміння користуватися сучасними парадигмами 

програмування для розробки та проектування 

комп’ютерних програмних систем 

Системи 

керування базами 

даних 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються; 

– володіння сучасними методами ефективного доступу до 

інформації, її збору, систематизації та збереження; 

– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для 

підприємств 

Управління  

ІТ-проектами 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською та англійською мовами; 

– уміння працювати в групах при розробці складних 

програмних комплексів; 

– уміння організувати власну діяльність та ефективно 

управляти часом; 

– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 

Тестування 

програмного 

забезпечення 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій; 

– здатність застосовувати методи і механізми оцінки й 

аналізу функціонування засобів і систем ІТ 

Обробка 

зображень і 

мультимедіа 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– володіння сучасними методами ефективного доступу до 

інформації, її збору, систематизації та збереження 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська) 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською та англійською мовами; 

– володіння знаннями про видатних людей у сфері 

інформаційних технологій, найбільш видатні комп’ютерні 

пристрої; 

– здатність розробки проектної та програмної документації, 

що задовольняє нормативним документам 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та англійською мовами; 

– здатність розробки проектної та програмної документації, 

що задовольняє нормативним документам 

Філософія 

інформаційного 

суспільства 

– уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності; 

– здатність поглибленого аналізу професійних проблем, 

постановки й обґрунтування завдань 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 

Правова 

інформатика 

– здатність розробки проектної та програмної документації, 

що задовольняє нормативним документам; 

– здатність використовувати міжнародні та професійні 

стандарти в галузі ІТ 

Цифрова логіка – здатність розробляти програмні продукти для процесів, 

які комп’ютеризуються; 

– уміння розробляти моделі різних типів залежно від 

завдання проектування програмного комплексу 

ОНД у галузі 

комп’ютерних 

наук  

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність до опанування новими знаннями та 

продовження професійного розвитку; 

– здатність розширювати і поглиблювати своє наукове 

світосприйняття; 

– володіння сучасними методами ефективного доступу до 

інформації, її збору, систематизації та збереження; 

– уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію 

науково-технічної інформації; 

– здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і 

використовувати в практичній діяльності нові знання і 

вміння; 

– здатність застосовувати методи і механізми оцінки й 

аналізу функціонування засобів і систем ІТ 

Економіка в 

інформаційному 

суспільстві 

– уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності; 

– здатність розробляти й реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій 

Соціологія 

інформаційного 

суспільства 

– уміння враховувати вплив факторів зовнішнього 

середовища на результативність професійної діяльності 
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Продовження табл. 2.8 

1 2 

Навчальна 

(обчислювальна, 

виробнича) 

практика 

– здатність застосовувати знання на практиці; 

– здатність до опанування новими знаннями та 

продовження професійного розвитку; 

– уміння працювати в групах при розробці складних 

програмних комплексів; 

– здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і 

використовувати в практичній діяльності нові знання і 

вміння; 

– володіти знаннями з предметної галузі у межах професії 

“фахівець з інформаційних технологій”; 

– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій 

Кваліфікаційна 

робота 

– здатність до опанування новими знаннями та 

продовження професійного розвитку; 

– здатність розширювати і поглиблювати своє наукове 

світосприйняття; 

– володіння сучасними методами ефективного доступу до 

інформації, її збору, систематизації та збереження; 

– уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію 

науково-технічної інформації; 

– здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і 

використовувати в практичній діяльності нові знання і 

вміння; 

– володіти знаннями з предметної галузі у межах професії 

“фахівець з інформаційних технологій”; 

– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого 

циклу інформаційних систем, програмного забезпечення, 

сервісів систем інформаційних технологій 
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У відповідності до наших принципів підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності розроблені освітньо-професійна 

програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

(Додаток О) і навчальний план (Додаток Е). 

Отже, у процесі дослідження на підставі власного практичного 

педагогічного досвіду та досвіду колег з різних закладів вищої освіти було 

виявлено, що формування професійної компетентності студентів-програмістів 

необхідно здійснювати шляхом аудиторної і самостійної роботи студентів у 

процесі вивчення усіх дисциплін навчального плану. Ми вважаємо, що ядро 

професійної підготовки складають 16 дисциплін загальної (“Дискретна 

математика”, “Методи математичного моделювання”, “Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)”, “Українська мова за професійним 

спрямуванням”) та професійної (“Теорія інформації і кодування”, “Основи 

алгоритмізації та програмування”, “Вступ до спеціальності програміста”, 

“Системне програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Візуальне 

програмування”, “Веб-програмування”, “Системи керування базами даних”, 

“Основи логічного програмування”, “Управління ІТ-проектами”, “Тестування 

програмного забезпечення”, “Обробка зображень і мультимедіа”) підготовки. 

Крім того, доцільно переглянути зміст дисциплін гуманітарної, соціально-

економічної, математичної та природничо-наукової підготовки (“Філософія”, 

“Право”, “Логіка”, “Основи наукових досліджень”, “Економіка”, “Соціологія”, 

“Українська мова за професійним спрямуванням”, “Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)”) з метою збільшення інформатичної 

складової та наближення до особливостей професійної діяльності майбутніх 

інженерів-програмістів на основі концепції знаково-контекстного навчання 

А. О. Вербицького. Особливу увагу слід приділити підвищенню якості 

вивчення англійської мови, яка є основною мовою професійного спілкування, а 

також наукових і прикладних досліджень в ІТ-галузі. Формування професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів здійснюється під час 

вивчення вищезазначених дисциплін, кожна з яких спрямована на формування 
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певних загальних і фахових компетентностей. Виділення ядра дисциплін 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів дозволило розробити 

проект навчального плану для освітнього ступеня “бакалавр”. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Здійснений аналіз категоріально-понятійного апарату дослідження 

(“інженер”, “програміст”, “програмування”, “інженер-програміст”) засвідчив, 

що програмування – це: розділ інформатики, який вивчає опис процесів 

обробки даних; особливий вид професійної діяльності фахівця, що 

спрямований на упорядкування програм, процес проектування, написання, 

налагодження, тестування, документування й супроводу програмних засобів 

(ПЗ). Програміст є фахівцем, який працює з інформацією й даними з метою 

знаходження максимально ефективного та оптимального вирішення завдання, 

розробляючи на основі математичних моделей алгоритми, які записує за 

допомогою засобів програмування (мови, середовища, технології); 

програміста, який використовує інженерні методи для розробки програмних 

засобів, називають інженером-програмістом.  

Залежно від предметної галузі спеціальності інженер-програміст, крім 

інженерних методів (конструювання, планування, проектування, моделювання, 

документування), може використовувати наукові методи (аналіз, моделювання 

тощо) та методи інформатики (методи розробки алгоритмів, методології 

програмування тощо) для створення програмного забезпечення. Його діяльність 

охоплює теоретичні основи й технологію розробки, конструювання, реалізації, 

модернізації, підтримки системного та прикладного програмного забезпечення 

й технічних засобів сучасних комп’ютерів і комп’ютерних систем. Перелік 

спеціальностей, з якими випускники бакалаврату або магістратури можуть 

працювати за професією “інженер-програміст”, згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010, містить такі: “Інженерія програмного 

забезпечення”, “Комп’ютерні науки й інформаційні технології”, “Комп’ютерна 
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інженерія”, “Системний аналіз”, “Кібербезпека”, “Інформаційні системи і 

технології”, “Прикладна математика”, “Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології”. 

На підставі проведеного аналізу сутності феномену професійної 

компетентності фахівця в сучасній педагогічній науці (О. І. Гура, 

О. В. Касаткіна, Н. А. Побірченко, Ю. М. Рашкевич та ін.), а також спеціальної 

літератури з програмування (Е. В. Декстра, А. П. Єршов, С. Макконелл, 

І. О. Одинцов, Дж. Сонмез, Г. С. Цейтін та ін.) та специфічних вимог до 

інженерів-програмістів і їх професійної підготовки (Я. В. Булахова, 

Л. В. Гришко, Ю. Г. Лобода, З. С. Сейдаметова, С. О. Семеріков, І. В. Чірва, 

Д. Є. Щедролосьєв та ін.) у роботі під професійною компетентністю 

майбутнього інженера-програміста як явища, що інтегрує професійні знання, 

уміння, навички, здатності та способи діяльності, а також особистісні 

якості, визначено сукупність його фахових і загальних компетентностей, що є 

важливими (ключовими) для його професійної діяльності. 

З огляду на наведені в спеціальних нормативних документах положення, 

що визначають світові вимоги до інженерів-програмістів (Рекомендації з 

викладання програмної інженерії та інформатики в університетах, Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні компетенції для 

навчання протягом усього життя”, Рамкові профілі ІКТ компетентності, 

проекти TUNING за предметними галузями “Комп’ютерна інженерія”, 

“Програмна інженерія”, “Комп’ютерні науки та ІКТ”), а також стандарти вищої 

освіти в галузі ІТ у роботі подано структуру цілісної професійної 

компетентності майбутнього інженера-програміста, яка складається із: 

1) фахових (цифрової, математичної, інженерної, з програмування); 2) загальних 

(комунікативної, управлінської й особистісно-професійної) компетентностей. 

Цифрова компетентність як одна з ключових для навчання впродовж 

життя передбачає вміння працювати із цифровими носіями та впевнене й 

критичне використання технологій інформаційного суспільства для роботи, 

відпочинку та спілкування.  
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Компетентність з програмування включає знання й уміння в галузі 

алгоритмізації та програмування, виявляється в різноманітних формах 

програмно-алгоритмічної діяльності, є інтегральною властивістю особистості, 

що характеризується певним рівнем розвитку алгоритмічного стилю мислення 

й здатністю до засвоєння та використання штучної мови.  

Математична компетентність є сукупністю системних властивостей 

особистості, що передбачає ґрунтовні знання з математики та вміння 

застосовувати їх для розв’язування професійних завдань з програмування.  

Інженерна компетентність є системною властивістю фахівця, що 

пов’язана з умінням створення програмного забезпечення на інженерній основі 

та зі знаннями у сфері методів управління проектами, планування й 

регулювання проектних робіт, адаптуючи їх до умов колективної розробки 

програмних продуктів із гарантованою якістю.  

Комунікативна компетентність визначає здатність здійснювати 

спілкування в умовах професійної діяльності у сфері розробки програмного 

забезпечення, зокрема англійською мовою.  

Управлінська компетентність полягає в інтегруванні управлінських 

(навички керування часом, делегування повноважень, керування проектами, 

прийняття управлінських рішень) та організаторських (оптимізація діяльності 

колективу співробітників) умінь.  

Особистісно-професійна компетентність майбутнього інженера-

програміста є системним утворенням, що містить професійно значущі якості 

майбутнього фахівця, детерміновані особливостями його діяльності в галузі 

програмування (функціями та діяльнісними ситуаціями). 

Спираючись на вищезазначені теоретичні засади, у роботі презентовано 

авторську концепцію системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності, метою якої є формування їх цілісної професійної 

компетентності з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку  

ІТ-індустрії, запитів суспільства й роботодавців.  
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Концепція ґрунтується на положеннях: гуманістичної, антропологічної та 

культурoлoгічної парадигм; загальнонаукових методологічних підходів 

(системний, синергетичний, техніко-технологічний, практико-орієнтований, 

онтологічний, акмеологічний, компетентнісний, когнітивний); 

фундаментальних теорій сучасної загальної педагогіки (теорії цілісного 

педагогічного процесу, педагогічної творчості, педагогічних систем, орієнтації 

особистості в світі цінностей, управління освітнім процесом тощо), професійної 

педагогіки (теорії професійного та особистісного самовизначення, професійно-

творчої підготовки майбутніх фахівців, професійної культури, професійної 

самоосвіти, формування особистості, активізації навчання у ВНЗ); педагогіки 

вищої школи (теорії інноваційної діяльності, педагогічної кваліметрії, 

педагогічного моделювання, педагогічної технології), що виявляються в 

сукупності дидактичних принципів. Концепція ґрунтується на принципах: 

принципах, які відповідають цілям та змісту навчання (цілі й зміст навчання 

відповідно до державних освітніх стандартів, історизму, генералізації, 

цілісності та комплектності); принципах, що охоплюють дидактичний процес 

вищої школи та педагогічну систему з її елементами (цілеспрямованості й 

науковості навчання, доступності навчання, єдності освітніх, розвивальних і 

виховних функцій навчання, забезпечення органічного поєднання теоретичної 

та практичної підготовки фахівців, урахування вікових та індивідуальних 

особливостей студентів, активності й творчої самостійності студентів і їх 

відповідальності за результати навчально-пізнавальної діяльності, 

систематичності й послідовності, поєднання конкретного та абстрактного в 

навчальному процесі вищої школи, міцності знань, умінь і навичок, розвитку 

розумових сил студентів); специфічних принципах навчання у вищій школі 

(зорієнтованість на розвиток особистості майбутнього фахівця; відповідність 

змісту вищої освіти сучасним трендам науки та технологій; оптимальне 

поєднання загальних, групових і індивідуальних форм організації навчального 

процесу; раціональне використання сучасних методів і засобів навчання на 

різних етапах підготовки спеціалістів; відповідність результатів підготовки 
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студентів вимогам, які висуває конкретна сфера їх професійної діяльності; 

забезпечення конкурентоспроможності випускників українських закладів вищої 

освіти на світовому ринку праці). 

Провідна ідея авторської концепції полягає у створенні системи 

організованого й цілеспрямованого педагогічного впливу на професійну 

підготовку майбутніх інженерів-програмістів у процесі їх навчання в 

інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти, що враховує 

сучасні вимоги до кваліфікації інженерів-програмістів і передбачає: 1) поетапне 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 

поданої в авторській системі, враховуючи результати систематичного 

моніторингу ринку праці та тенденцій в ІТ-індустрії; 2) оперативне, своєчасне 

та систематичне оновлення освітнього змісту (виокремлення ядра дисциплін 

підготовки, контекстуалізація дисциплін загальної підготовки, посилення 

мовної підготовки; врахування пропедевтичного смислу дисциплін); 

3) наскрізне впровадження розробленої схеми послідовного вивчення 

студентами парадигм програмування, що ґрунтується на принципі нарощуваних 

труднощів; 4) гармонійне поєднання очних та дистанційних, індивідуальних і 

групових, традиційних та інноваційних форм, загальнодидактичних і 

специфічних методів і засобів професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; 5) організацію наскрізної взаємодії з роботодавцями для 

практичної підготовки майбутніх фахівців та їх працевлаштування; 

6) упровадження системи забезпечення якості теоретичної й практичної 

підготовки майбутніх фахівців.  

Охарактеризовано систему підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності (СПМІП) – особливу педагогічну систему, що 

заснована на моніторингу вимог ринку праці до кваліфікації інженера-

програміста, інтеграції цілей, змісту, методологічних підходів, дидактичних 

принципів, форм, методів і засобів навчання та інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів в умовах 

закладу вищої освіти та спрямована на формування цілісної професійної 
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компетентності майбутніх інженерів-програмістів. СПМІП складається із 

соціальної, цільової, змістової, процесуально-діяльнісної, критеріальної, 

результативної, прогностичної підсистем. Соціальна підсистема відображає 

вимоги суспільства й роботодавців до професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Цільова підсистема визначає її мету й завдання. 

Змістова підсистема охоплює зміст професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, який формується з ядра дисциплін і навчальних 

діяльностей студента (навчальна практика, написання дипломного проекту), а 

також загальних та фахових компетентностей. Процесуально-діяльнісна 

підсистема відображає процесуальний аспект освітнього процесу й передбачає 

характер взаємодії всіх її суб’єктів (викладача, студентів і роботодавців), 

принципи, організаційно-педагогічні умови та етапи (інтегративний, базовий, 

основний, кваліфікаційний) професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, доцільні методи, засоби, підходи й технології формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Критеріальна 

підсистема висвітлює критерії (мотиваційний, сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів, виконання організаційно-

педагогічних умов) і показники (рівень мотивації до навчання в закладі вищої 

освіти, рівень сформованості професійної компетентності в єдності загальних і 

фахових компетентностей, рівень повноти виконання організаційно-

педагогічних умов) ефективності розробленої системи. Результативна 

підсистема відображає спрямованість на отриманий ефект педагогічного 

впливу, яким є сформована професійна компетентність майбутніх інженерів-

програмістів, що задовольняє потреби суспільства й роботодавців у сфері ІТ. 

Прогностична підсистема дає змогу враховувати потреби ринку праці у сфері ІТ 

протягом усього періоду навчання майбутніх інженерів-програмістів у вищій 

школі з метою коригування змісту, форм і методів їх професійної підготовки.  

Враховуючи вищезазначені принципи організації освітнього процесу та на 

підставі здійсненого аналізу навчальних планів провідних зарубіжних і 

вітчизняних закладів вищої ІТ-освіти структуровано зміст професійної 
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підготовки майбутніх інженерів-програмістів за циклами гуманітарної, 

сoціальнo-екoнoмічнoї, професійної (прoфесійнo-oрієнтoванoї) та практичної 

підготовки; виділено споріднені дисципліни, які згруповані в сім блоків: 

інформатичний, математичний, програмістський, електроніки, проект-

менеджменту, мовний, практичний. 

Виокремлено й обґрунтовано ядро дисциплін професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, до якого включено такі навчальні предмети, 

як: “Теорія інформації і кодування”, “Дискретна математика”, “Основи 

алгоритмізації та програмування”, “Методи математичного моделювання”, 

“Вступ до спеціальності програміста”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, 

“Системне програмування”, “Веб-програмування”, “Системи керування базами 

даних”, “Управління ІТ-проектами”, “Тестування програмного забезпечення”, 

“Обробка зображень та мультимедіа”, “Візуальне програмування”, “Основи 

логічного програмування”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська)”, “Українська мова за професійним спрямуванням”. 

Закцентовано увагу на тому, що зміст дисциплін загальної підготовки 

(“Філософія”, “Право”, “Логіка”, “Основи наукових досліджень”, “Економіка”, 

“Соціологія”, “Психологія”), згідно з положеннями контекстного підходу 

(А. О. Вербицький), має бути практико-зорієнтованим, наближеним до 

майбутньої професійної діяльності інженерів-програмістів, що, у свою чергу, 

має бути відображеним у їх назві (“Філософія інформаційного суспільства”, 

“Правова інформатика”, “Цифрова логіка”, “Основи наукових досліджень у 

галузі комп’ютерних наук”, “Економіка в інформаційному суспільстві”, 

“Соціологія інформаційного суспільства”, “Психологія програмування”).  

Враховуючи обов’язковість володіння майбутніми інженерами-

програмістами комунікативною компетентністю (вільне володіння в 

професійній діяльності українською мовою; володіння англійською мовою на 

рівні, достатньому для професійного спілкування й розуміння англомовних 

джерел інформації), обґрунтовано необхідність наскрізної інтенсивної мовної 

підготовки студентів, що передбачає: в аспекті вивчення української мови – 
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спрямування не тільки на поглиблення знань з основних розділів мовознавства 

та вміння застосовувати сучасну українську літературну мову під час 

професійної діяльності, а й формування вмінь складати та редагувати 

професійні тексти, до яких входять не лише ділові документи загального 

призначення, а й документація для розробки та супроводу програмного 

забезпечення (технічне завдання, вимоги до програмного продукту, документи 

з тестування ПЗ, довідкова документація та керівництва щодо роботи з 

розробленим ПЗ); в аспекті вивчення англійської мови – викладання за 

програмою підготовки до міжнародних іспитів (IELTS General (International 

English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 

TOEIC (Test of English for International Communication) або ін.), професійної 

сертифікації; спрямування на формування в майбутніх інженерів-програмістів 

умінь написання есе на професійну тематику, а також грантових заявок, 

технічних завдань на розробку програмних продуктів; комунікативних навичок 

тощо. 

Закцентовано увагу на тому, що взаємопов’язані нормативні дисципліни 

“Вступ до спеціальності програміста” та “Основи алгоритмізації та 

програмування”, які спрямовані на формування всіх складових професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів, повинні мати чітко 

визначений пропедевтичний смисл. 

Запропоновано схему послідовності опанування майбутніми інженерами-

програмістами в процесі професійної підготовки кількох мов програмування, 

різних методологій, технологій, парадигм і підходів до програмування, що 

ґрунтується на принципах нарощуваних труднощів. 

Обґрунтовано, що ефективне функціонування розробленої системи в 

закладі вищої освіти забезпечується єдністю: 1) організаційних умов (розробка 

навчальних планів відповідно до тенденцій розвитку галузі; створення 

інформаційно-освітнього середовища професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; надання студентам можливості створювати 

індивідуальне електронне середовище; забезпечення якісного матеріально-
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технічного оснащення професійної підготовки; використання сучасних ІКТ; 

підтримка постійного взаємозв’язку з роботодавцями; організація виробничої 

та обчислювальної практики, спрямованих на використання сучасної техніки й 

інформаційних технологій); 2) педагогічних умов (мотиваційне забезпечення 

освітнього процесу; систематичний моніторинг стану сформованості складових 

професійної компетентності; доцільний відбір змісту професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів; розробка й оновлення навчально-

методичних матеріалів та інформаційних ресурсів; використання форм, 

методів, засобів, методичних підходів і технологій навчання; активізація 

механізмів самоуправління, самонавчання та самовдосконалення студентів; 

активна позиція викладача щодо підвищення власної професійної кваліфікації з 

дисциплін, які ним викладаються).  

Oснoвні пoлoження рoзділу викладенo автором у наукових публікаціях: 

[112; 120; 121; 122; 124; 128; 130; 133; 137; 139]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У розділі розкрито форми, методи й засоби підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності, методичні підходи до 

викладання пропедевтичних дисциплін, методичні підходи до викладання 

парадигм програмування; охарактеризовано методику викладання технологій 

розробки програмних продуктів та організацію позааудиторної діяльності в 

професійній підготовці інженерів-програмістів; обґрунтовано систему 

забезпечення якості освіти. 

 

3.1. Форми, методи й засоби підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності  

 

Процес інформатизації суспільства висуває високі вимоги до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Перед системою професійної 

освіти стоїть завдання підготувати творчо мислячу людину, що володіє 

дослідницькими вміннями й навичками, здатного орієнтуватись у потоці 

наукової інформації і сучасних інформаційних технологіях, готового до 

постійного підвищення загальної і професійної компетентності, до можливої 

перекваліфікації та перепідготовки. Для цього потрібен відповідний арсенал 

форм, методів і засобів професійної підготовки. 

Формування компетентностей, виділених нами у структурі професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів (п. 2.1), передбачає 

здійснення педагогічного впливу через форми, методи й засоби навчання. 

Зарубіжні науковці виділяють різні методи, підходи, технології та засоби 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Ми проаналізували 

роботи М. Е. Касперсена (M. E. Caspersen), Л. Ма (L. Ma), A. Ескердал 

(А. Eckerdal), Ю. Сорви (J. Sorva), Д. Тіг (D. Teague), Н. Труонг (N. Truong) та 

інших дослідників і узагальнили зарубіжний досвід використання методів та 
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засобів навчання у процесі професійної підготовки інженерів-програмістів. 

Ґрунтуючись на результатах цього аналізу, ми визначили низку форм, методів і 

засобів навчання, які варто застосовувати з метою формування 

компетентностей майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти. 

Професійні компетентності майбутніх інженерів-програмістів формуються 

завдяки таким формам організації навчального процесу, як лекційні, 

лабораторно-практичні та самостійні заняття, а також під час проходження 

навчальних (обчислювальних, виробничих, переддипломних) практик, 

курсового проектування та написання кваліфікаційної роботи.  

Однією з ефективних форм організації навчального процесу є дистанційне 

навчання, що шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій 

може бути реалізовано в умовах географічної віддаленості студента та 

викладача. 

Дистанційне навчання від традиційних форм відрізняють такі характерні 

риси: гнучкість: студенти, що одержують знання, використовуючи дистанційне 

навчання, мають можливість займатися у зручний для себе час, у зручному 

місці, самостійно обирати темп роботи; модульність: студенти мають 

можливість із набору незалежних навчальних курсів (модулів) формувати 

навчальний план, що відповідає індивідуальним чи груповим потребам; велика 

аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації 

(електронних бібліотек, баз даних, баз знань тощо), спілкування за допомогою 

телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами; 

економічність: ефективне використання навчальних площ і технічних засобів, 

концентроване й уніфіковане представлення інформації, використання та 

розвиток комп’ютерного моделювання сприяють зниженню витрат на 

підготовку фахівців; технологічність: використання в навчальному процесі 

новітніх досягнень інформаційних технологій, які сприяють входженню 

людини у світовий інформаційний простір; нова роль викладача: дистанційна 

освіта розширює та оновлює роль викладача, що повинен координувати 

пізнавальний процес, постійно вдосконалювати навчальні курси, підвищувати 
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творчу активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій 

[52, с. 220]. 

Використання дистанційних технологій дозволяє реалізувати такий метод 

навчання, як парне програмування, коли код створюється парами людей, які 

програмують одну задачу, або спільне програмування, коли код створюється 

кількома програмістами. Програмісти працюють через засоби спільного 

редагування коду, віддалений робочий стіл, або через плагіни для інтегрованої 

системи розробки [282, с. 225]. Такий метод дозволяє змоделювати реальну 

ситуацію професійної діяльності, адже сьогодні спільна розробка та паралельне 

програмування часто використовується у розробці програмного забезпечення. 

Слід зазначити, що як засіб реалізації спільного програмування у 

професійній підготовці майбутніх програмістів доцільно використовувати 

онлайн-репозиторії програмного коду, наприклад GitHub, де студенти можуть 

розміщати код, контролювати версії, коментувати, вносити правки, слідкувати 

за змінами у проектах інших розробників, ділитися кодом із викладачем й 

іншими студентами. 

Отже, позитивним впливом дистанційних технологій навчання на 

майбутніх інженерів-програмістів є підвищення його творчого та 

інтелектуального потенціалу шляхом самоорганізації, використання сучасних 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, розвитку вміння самостійно 

приймати відповідальні рішення. 

Серед засобів навчання важливе значення мають як паперові, так і 

електронні видання (підручники, довідники, керівництва, довідкова 

документація), ресурси Інтернет (професійні сайти та мережні співтовариства, 

тематичні форуми, сайти вакансій роботодавців і комп’ютерних фірм і 

компаній), мультимедійні матеріали (гіпертекстові ресурси, графіка, аудіо, 

відео), засоби додаткової та віртуальної реальності та програмне забезпечення 

персональних комп’ютерів. 

Окремо можна виділити засоби організації електронного навчання, які 

поділяються на такі групи: авторські програмні продукти (Authorіng Packages); 
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системи управління контентом (CMS – Content Management Systems); системи 

управління навчанням (LMS – Learnіng Management Systems); системи 

управління навчальним контентом (LCMS – Learning Content Management 

Systems) [21]. З наявних засобів системи управління навчанням (LMS) та 

системи управління навчальним контентом (LCMS) найбільше підходять для 

організації електронного мережевого навчання з метою формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Оскільки саме 

вони дозволяють найбільш оптимально реалізувати електронне навчання і 

відповідають існуючим світовим освітнім стандартам і специфікаціям.  

Як методи формування професійних компетентностей майбутніх 

інженерів-програмістів можуть використовуватися робота з джерелами 

інформації, виконання тренувальних вправ, розв’язання проблемних ситуацій, 

рішення професійно-орієнтованих завдань, виконання лабораторних і 

практичних робіт, проходження тренувальних і контрольних тестів, а також 

виконання проектних, наукових чи творчих завдань з професійної проблеми, 

вивчення професійного досвіду. 

У своєму дослідженні ми спиратимемося на те, що кожна компетентність 

формується завдяки застосуванню відповідних форм, методів і засобів 

навчання. Тому далі вважаємо слушним описати доцільні форми, методи та 

засоби навчання для формування кожної з компетентностей. 

З метою формування компетентності з програмування ми, ґрунтуючись 

на дослідженнях низки науковців (А. Ескердал, В. В. Калитина, М. Е. Касперс, 

Л. Ма, В. В. Персіанов, Ю. Сорва, Д. Тіг, Н. Труонг та ін.), вважаємо доцільним 

використання таких методів: метод моделювання; проектний; дослідницький; 

евристичний метод; метод виконання вправ із пропусками; візуальне 

моделювання програм; стратегія когнітивного конфлікту; метод побудови 

ментальних моделей; метод учнівства; парне програмування; програмоване 

навчання та ітераційний метод. 

Найбільш доцільним методом у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів ми вважаємо метод проектів. Адже саме за його 
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використання у навчальному процесі створюються умови для формування і 

розвитку мотивації студентів до більш якісного оволодіння професійною 

компетентністю, підвищення мисленнєвої їх активності, набуття ними навичок 

логічного й алгоритмічного мислення, розвитку у них комунікативної 

компетентності й індивідуальних професійно важливих якостей. Майбутні 

інженери програмісти стають активними учасниками процесу пізнання, а 

також, що дуже важливо для їхньої майбутньої професійної діяльності, 

залучаються до квазіпрофесійної діяльності, спрямованої на набуття навичок 

роботи з реальними програмними проектами.  

Для формування у студентів компетентності з програмування пропонуємо 

використовувати метод учнівства, оснований на положеннях когнітивної теорії 

навантаження. Сутність методу полягає у тому, що у процесі вивчення 

спеціальних дисциплін (у першу чергу, програмування) студенти послідовно 

проходять три етапи: спостереження за діями викладача; створення проекту під 

керівництвом викладача; самостійна розробка програм. Діяльність на кожному 

наступному етапі характеризується більш високими вимогами до рівня 

сформованості компетентності з програмування. Метод учнівства розроблений 

М. Е. Касперсеном (Данія) у межах методичної системи професійного навчання 

програмістів. 

Визнаючи програмування одним з семи грандіозних завдань у галузі 

комп’ютерної освіти, М. Е. Касперсен обґрунтовує концептуальні засади 

формування у майбутніх програмістів навичок, необхідних для системної 

розробки програм. У запропонованій методичній системі автор об’єднує 

найкращі практики програмування, застосовуючи у вступному курсі 

програмування для першокурсників методологію навчання поетапного 

вдосконалення програм, що включає тест-керовану розробку, рефакторинг, і 

підхід на основі моделей об’єктно-орієнтованого програмування. Весь процес 

ґрунтується на положеннях когнітивної науки та педагогічної психології, 

передусім когнітивній теорії навантаження, когнітивному набутті навичок і 

когнітивному учнівстві, а також дослідженнях у галузі методології 
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програмування. Когнітивна теорія навантаження – особлива галузь когнітивної 

науки та педагогічної психології, що вивчає, як зменшити навантаження на 

робочу пам’ять для оптимізації навчання [318, с. 21]. Фундаментальна аксіома 

теорії когнітивного навантаження говорить про те, що результат навчання 

виявляється найкращим, коли когнітивне навантаження повністю використовує 

частину робочої пам’яті, необхідної для ефективного набуття знань. Занадто 

мале або занадто велике навантаження призводить до низького результату 

навчання. Отже, для оптимізації навчання у рамках когнітивної теорії 

необхідно домогтися балансування когнітивного навантаження, не зводячи 

його ні до мінімуму, ні до максимуму. Тому одним з найбільш ефективних 

методів у професійній підготовці майбутніх програмістів М. Е. Касперсен 

вважає такий, за якого процес навчання здійснюється за допомогою надання 

викладачем рекомендацій і скаффолдингу (підтримка, що надається фахівцем 

студентам у виконанні будь-якого поставленого завдання). За такого підходу 

студенти освоюють важливі аспекти програмування, зберігаючи при цьому 

когнітивне навантаження в межах, що сприяють успішному навчанню 

[318, с. 118]. 

У методологічній системі, запропонованій М. Е. Касперсеном, навчання 

програмуванню здійснювалося з використанням комплексу навчальних засобів 

(підручника, вправ, завдань і відеоматеріалів). Підручник, який 

використовувався у ході навчання, створений на основі проблемно-

орієнтованого підходу й відповідно до педагогічних принципів навчання 

об’єктно-орієнтованого програмування на основі методу учнівства. Цей метод 

передбачає, що студенти спочатку спостерігають за тим, як викладач 

демонструє використання нових методів або конструкцій для створення 

програми, потім застосовують новий матеріал до створення проекту під 

керівництвом викладача й на останньому етапі розробляють програми 

самостійно. Вправи та завдання включають у себе вказівки, які допомагають 

студентам на певних етапах розробки програми. На початкових етапах 

навчання даються докладні вказівки до виконання завдань, а на завершальних 
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етапах – лише короткі рекомендації. Використання відеоматеріалів, які 

демонструють процес розробки програми, принципів і прийомів 

програмування, що вивчаються на курсі, дозволяє диференціювати процес 

навчання: сильні студенти можуть пропускати те, що їм зрозуміло, а інші 

можуть зупинятись і переглядати відео кілька разів. 

Для нашого дослідження важливим є зроблений автором акцент на методі 

учнівства та таких засобів навчання, як підручника, вправи, завдання та 

відеоматеріали з метою професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 

У процесі формування у студентів компетентності з програмування також 

пропонуємо застосовувати метод побудови ментальних моделей і пов’язану з 

ним стратегію когнітивного конфлікту. Використання методу побудови 

ментальних моделей ґрунтується на тому, що під час навчання програмування 

студенти здебільшого оперують абстрактними поняттями, які за допомогою 

формальних правил мов програмування подають у вигляді, доступному для 

машинної обробки. Отже, у процесі реалізації будь-якого методу 

програмування, розв’язання навчальних задач, виконання тренувальних вправ і 

тим більше розробки великих програм під час курсового і дипломного 

проектування вони повинні спочатку формувати абстрактні ментальні моделі, а 

вже далі приступати до їх втілення. У зв’язку з цим вважаємо необхідним 

супроводжувати вивчення нових понять і методів програмування створенням і 

обговоренням відповідних моделей. Окрім того, цей метод бажано 

використовувати і на лабораторних заняттях під час розв’язання навчальних 

задач, оскільки відсутність навіть спрощеної моделі призводить до численних 

алгоритмічних помилок і отримання неякісних програм (занадто великих, 

повільних, з незрозумілою структурою). Ментальні моделі людина створює на 

основі наявного досвіду, але у багатьох випадках студенти не мають 

достатнього адекватного досвіду для формування якісних моделей, втілення 

яких дозволяє отримати якісні програми. Зокрема, досвід структурного 

програмування може дещо заважати на початку вивчення об’єктно-орієнтованої 
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парадигми, досвід сортування одномірних масивів методом “пухирця” 

недостатній для вивчення багатьох інших сортувань, відсутність досвіду роботи 

з апаратним забезпеченням обчислювальної системи заважає формуванню 

умінь у сфері системного програмування й ін. У деяких випадках наявний 

досвід й уявлення можуть суперечити реальному стану речей, наприклад, у 

студентів-початківців іноді виникає думка про те, що візуальні засоби 

інтегрованих середовищ розробки дозволяють автоматично створювати 

програми (тобто для функціонування програми достатньо створити форму з 

кнопками). Результатом подібних суперечностей є когнітивний конфлікт між 

наявними уявленнями і реальними фактами. Доцільно використовувати такі 

конфлікти для того, щоб спонукати студентів до пошуку джерел суперечностей 

і способів виходу із конфліктних станів. Зазначені методи ґрунтовно описані у 

дослідженні Л. Ма (Англія). 

З метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх програмістів 

дослідник [367] пропонує впровадження конструктивістської моделі навчання 

програмістів, яка об’єднує в собі пізнавальну стратегію конфліктів і візуалізації 

програм, для поліпшення ментальних моделей студентів. Ідея конструктивізму 

ґрунтується на тому, що студенти мають активно будувати знання шляхом 

об’єднання емпіричного світу з існуючими когнітивними структурами, а не 

пасивно поглинати знання з лекцій або підручників (М. Бен-Арі). У навчанні 

програмістів досвід, накопичений ними в повсякденному житті, не може 

допомогти їм побудувати життєздатні ментальні моделей комп’ютерних 

артефактів. Тому студенти часто зловживають попередніми знаннями або 

приймають інтуїтивні моделі, які приречені бути не життєздатними для 

вирішення проблем, пов’язаних з комп’ютером. Тому викладачі повинні явно 

допомогти студентам побудувати життєздатні ментальні моделі на ранній 

стадії, щоб уникнути безсистемної їх побудови самими студентами. Ступінь і 

вірність пропонованої під час навчання моделі повинні бути зрозумілими для 

поточного рівня студентів. Тому спочатку пропонується пояснювати базові 
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моделі та згодом переходити до пояснення абстрактних концепцій об’єктно-

орієнтованого програмування.  

Конструктивізм підкреслює важливість ментальних моделей у галузі 

викладання комп’ютерних наук, де ментальні моделі є заснованими на 

попередньому досвіді ідеями, стратегіями, способами розуміння, що існують у 

розумі людини та спрямовують її дії. Також однією з ключових стратегій 

навчання на основі конструктивізму є стратегія когнітивного конфлікту, яка 

виникає за несумісності уявлень. Відповідно до цієї стратегії майбутні 

програмісти, отримуючи знання у процесі навчання, прагнуть до 

несуперечливості, узгодженості внутрішньої системи знань, уявлень, 

переконань і відчувають дискомфорт у випадку наявності протиріч і 

неузгодженості. Тому важливо, що навчання має спочатку допомогти 

студентам усвідомити, що існуючі уявлення є ненауковими, а потім допомогти 

їм побудувати наукові знання й уявлення з програмування. Використання 

технологій візуалізації дозволяє програмістам побудувати програму без 

написання коду, своєю чергою дозволяє студентам побудувати відповідні 

ментальні моделі. Також цьому сприяє й візуалізація програм, що допомагає 

проілюструвати програми після того, як вони були створені в традиційній 

текстовій манері.  

Результати дослідження показують, що запропонована Л. Ма модель 

навчання є ефективною для підвищення інтересів студентів, взаємодії з 

навчальними матеріалами і покликана допомогти їм побудувати життєздатні 

ментальні моделі. Виділені автором метод стратегії когнітивного конфлікту та 

метод побудови ментальних моделей, на нашу думку, доцільно додати до 

перспективних методів професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. 

На початковому етапі вивчення програмування вважаємо доцільним 

використовувати метод візуального моделювання програм, який дозволяє 

унаочнити процеси, які відбуваються в обчислювальній системі. Сутність 

метода полягає у представленні алгоритмів і програм безмашинними засобами 
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(схеми, графіки, інтерактивна симуляція функціонування програм). 

Інтерактивна симуляція є дуже цікавою і корисною, наприклад, під час 

вивчення алгоритмів сортування. Зауважимо, що цінність цього метода 

поступово знижується з переходом до розгляду більш складних методів і 

розробки великих програм. Використання метода візуального моделювання 

програм з метою формування компетентності з програмування ґрунтується на 

дослідженнях Ю. Сорви [381] (Фінляндія). 

У своїй дисертаційній роботі Ю. Сорва [381] обґрунтовує й 

експериментально перевіряє педагогічну технологію, мета якої полягає в 

наданні допомоги студентам навчитися основам комп’ютерного 

програмування. Вона ґрунтується на візуальному моделюванні програм (visual 

program simulation – VPS), що залучає студентів-програмістів до інтерактивної 

симуляції, в якій вони беруть на себе роль комп’ютера як виконавця програми. 

Студенти використовують візуалізацію так званої “уявної машини”, 

абстрактного комп’ютера, щоб проілюструвати те, що відбувається в пам’яті, 

коли комп’ютер обробляє програму. Мета цього моделювання полягає в 

наданні допомоги початківцям-програмістам навчитися міркувати про 

виконання програми, розвивати навички, необхідні для вивчення наступних 

курсів із програмування. Автор доводить, що VPS сприяє ефективному 

навчанню, підвищуючи пізнавальну активність за допомогою візуалізації. Вона 

може застосовуватися на практиці як програмне забезпечення візуалізації, 

автоматично оцінювати навички студентів з моделювання і надавати зворотний 

зв’язок, який особливо важливий у великих класах, типових для вступних 

курсів. 

Цінність роботи Ю. Сорви у межах нашого дослідження полягає у тому, 

що він пропонує розглядати візуальне моделювання програм як метод і подає 

його основи з точки зору теорії навчання. Цей метод, на його переконання, 

допомагає багатьом студентам навчитися програмуванню на початкових 

етапах. Проте, на нашу думку, потрібно бути обережним при використанні 

візуалізацій, адже вони подають процес програмування у спрощеному вигляді. 
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Тому за використання цього методу студентам доцільно акцентувати увагу на 

тому, щоб вони використовували візуалізацію як одну з частин розробки 

програм, але не як основну.  

У процесі формування компетентності з програмування також доцільно 

використовувати метод виконання вправ із пропусками. За допомогою цього 

метода можливо забезпечити закріплення у студентів знань синтаксису мов 

програмування, оскільки завдання такого типу найкраще піддаються 

формалізації, тобто можливо підготувати багато різноманітних варіантів задач 

різного типу складності. Вправи із пропусками можна використовувати як для 

формування і закріплення навичок, так і для проведення контролю знань. 

Приклади застосування цього методу у навчальному процесі наведені у 

дослідженні Н. Труонг (Австралія). 

У роботі Н. Труонг [387] описується методика навчання студентів 

програмуванню з використанням веб-орієнтованого середовища. Автор за 

допомогою пропонованої методики пропонує вирішення труднощів, що 

виникають у студентів перших курсів у ході роботи в стандартних середовищах 

програмування, а саме: 1) встановлення та налаштування середовища 

програмування; 2) використання редактора середовища програмування; 

3) розуміння питань, пов’язаних з програмуванням і застосування знання 

синтаксису мови програмування до написання програмного коду; 4) розуміння 

помилок компіляції; 5) налагодження. З метою уникнення цих труднощів 

дослідник вважає доцільним використовувати веб-орієнтовані середовища 

програмування, зокрема, ELP.  

Методика навчання програмуванню ґрунтується на використанні саме 

цього середовища програмування, що у варіанті для студентів складає систему 

вправ типу “заповнити пропуски”. Студентам не потрібно витрачати час на 

навчання використанню редактора середовища програмування, і вони можуть 

безпосередньо зосередитися на вивченні програмування. Вправи розташовані 

мірою збільшення складності. Для студентів передбачена можливість 

працювати в трьох режимах: Hint (порада), Solution (рішення) і My Program 
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(моя програма). Середовище ELP надає студентам миттєвий зворотний зв’язок, 

на підставі якого вони отримують детальну інформацію про помилки в 

програмі і можуть їх виправити. 

Викладач може створювати й видаляти пропуски у вправі, змінювати 

поради в режимі Hint, вносити зміни в текст програми в режимі My Program, 

має можливість отримувати детальну інформацію про виконання студентами 

вправ: кількість доробок у програмі, інтервал часу між спробами компіляції, 

успішність кожної спроби. Проаналізувавши цю інформацію, він може зробити 

висновок про вміння студентів програмувати та визначити, кому необхідно 

надати додаткову допомогу. 

У цій методиці для нашого дослідження є цінним досвід використання 

методу виконання вправ із пропусками для навчання програмуванню на 

початкових етапах і веб-орієнтованих середовищ як засобу навчання. На нашу 

думку, такий досвід буде корисним у процесі професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів.  

Наступним методом, який ми пропонуємо для формування компетентності 

з програмування, є метод парного програмування, застосування якого 

передбачає спільну роботу двох студентів над однією програмою. Цей метод 

сприяє формуванню навичок програмування, аналізу алгоритмів і коду, пошуку 

і виправлення помилок, а також готовності до роботи у колективі розробників.  

Особливості використання методу у навчальному процесі висвітлені у 

роботі Д. Тіг [382] (Австралія). Під час написання програми один програміст 

бере на себе роль “ведучого”, тобто друкує код і вирішує тактичні завдання, 

другий – мислить стратегічно, ставить питання і відстежує помилки в коді. 

Перевагами такого методу, на думку дослідниці, є те, що студенти роблять 

меншу кількість помилок, краще розуміють код, який стає більш якісним, 

вчаться один в одного, оволодівають навичками креативності, вчаться швидко 

вирішувати виникаючі проблеми. Хоча вона також виділяє і недоліки цього 

методу, пов’язані з такими факторами, як: 1) відмінності в здібностях між 

студентами, що працюють у парі; 2) розуміння студентами правил парного 
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програмування і готовність дотримуватися їх; 3) відвідуваність студентів; 

4) контроль з боку викладачів за дотриманням студентами правил парного 

програмування. Для того, щоб зменшити такі недоліки, у роботі Д. Тіг 

пропонує керуватися такими принципами: 1) бажано, щоб в пару входили 

студенти, що володіють схожими здібностями; 2) проводити лабораторні 

заняття, на яких студенти працюють у парах; 3) студентам, що створюють пару, 

повинно бути зручно сидіти поруч один з одним, вони обидва повинні мати 

легкий доступ до монітора, миші та клавіатури; 4) склад пар повинен 

змінюватися протягом семестру; 5) учні повинні розуміти, що про проблеми з 

партнером потрібно негайно повідомити викладачеві, щоб дати йому шанс 

виправити ситуацію; 6) програмісти в парі повинні працювати для досягнення 

спільної мети; 7) краще пропонувати завдання, які можуть бути виконані на 

щотижневому лабораторному занятті, ніж очікувати, що студенти будуть 

зустрічатися в позанавчальний час; 8) встановити стандарт кодування, якого 

повинен дотримуватися кожен студент; 9) дотримуватися принципу співпраці, 

взаємної поваги й загальної відповідальності у відносинах між обома 

студентами в парі й викладачем; 10) контролювати відвідуваність і запізнення, 

щоб студенти не залишалися без партнера; 11) здійснювати контроль над 

балансом між індивідуальною і спільною роботою студентів; 12) викладачі 

повинні спонукати пари самостійно шукати відповіді на ці запитання, а не 

надавати їм їх. Дослідження, проведені Д. Тіг, підтвердили ефективність 

використання методу парного програмування в навчанні студентів. 

Ґрунтуючись на матеріалах дослідження В. В. Персіанова [203], з метою 

формування компетентності з програмування пропонуємо використовувати 

метод програмного навчання. 

Акцентуючи увагу на навчанні майбутніх інженерів-програмістів 

моделюванню інформаційних процесів, вчений розробив елементи теорії 

діалогових інформаційних систем, що дозволяють пов’язати концептуальне 

уявлення користувача з проектованою інформаційно-логічною моделлю. 

Науковцем пропонується організувати вивчення комп’ютерного моделювання 
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на базі соціально-економічних систем на принципах програмованого навчання 

у процесі вирішення завдань з прикладної галузі з подальшим узагальненням, 

поширенням, інтерпретацією результатів і отриманих даних. У процесі 

навчання розробка навчальних моделей базується на застосуванні таких засобів 

навчання, як сучасні інструментальні засоби редагування, програмування, 

моделювання, інтегровані програмні середовища, автоматизовані навчальні 

системи й комп’ютерні моделі соціально-економічних систем.  

Важливе значення для формування компетентності з програмування має 

застосування методу вирішення професійно-орієнтованих завдань, спрямованих 

на розв’язання різноманітних прикладних проблем ІТ-галузі. 

Ми дотримуємось поглядів О. Р. Дубенецької [61], яка пропонує 

використовувати цей метод з метою розвитку у майбутніх інженерів-

програмістів навичок застосування математичних методів у процесі розробки, 

супроводу й обслуговування програмного забезпечення, зокрема для обробки 

статичного і динамічного інформаційного контенту, обчислення характеристик 

якості програмного продукту галузевої спрямованості, розрахунку вимірювань, 

отриманих від впровадження й адаптації програмного забезпечення галузевого 

спрямування, побудови інформаційно-логічних моделей об’єктів розроблених 

програмних продуктів, здійснення логічних операцій у визначенні ризиків у 

проектній діяльності тощо. Також дослідниця пропонує у якості засобів 

навчання застосовувати програмні продукти математичного призначення 

(наприклад, Mathematica, Maple, Mathcad) для виконання розрахунків різного 

рівня складності із застосуванням формул і графічним представленням 

отриманих результатів, побудови схем і графіків, створення електронних 

документів технічного характеру у стандартному стильовому оформленні, 

створення програмних модулів, що становлять підпрограми-функції 

користувача для вирішення невеликих прикладних завдань, аналізу 

статистичних даних та їх представлення у вигляді таблиць, гістограм, графіків 

тощо. 
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У курсі програмування достатньо чітко відстежуються зв’язки між 

окремими темами й їх частинами. Наприклад, рядки є розширенням масивів, 

сортування Шелла є удосконаленням сортування вставками тощо. У зв’язку з 

цим з метою формування компетентності з програмування пропонуємо 

використовувати ітераційний метод. У цьому випадку вивчення нового 

матеріалу передбачає демонстрацію зв’язку між темами і окремими поняттями, 

а виконання практичних завдань будується таким чином, щоб кожна наступна 

задача спиралася на попередні. 

Наша пропозиція ґрунтується на дослідженні Л. В. Іванової та 

В. Є. Чекушиної [75]. Констатуючи існування двох підходів до вивчення мови 

програмування (формальний, заснований на строгому описі конструкцій мови 

програмування та використанні у вирішенні завдань тільки вивчених, 

зрозумілих елементів мови, і “програмування за зразком”), вони наголошують 

на їх недосконалості у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів мов 

програмування. Автори пропонують застосовувати ітераційний метод, 

аргументуючи це тим, що часто навчальна діяльність є ітераційним 

поступальним процесом. Розглядаючи ітерацію як покрокове наближення до 

певної мети, вони вважають, що можна застосувати цей метод, як у викладі 

лекційного матеріалу, так і процесі виконання лабораторних робіт з 

програмування. Адже специфіка завдань, призначених для виконання на 

лабораторному практикумі, цілком відповідає поступальному ітераційному 

процесу, який виражається в побудові ряду алгоритмів і програм вирішення 

завдання, причому кожен наступний алгоритм є уточненням або розширенням 

попереднього. Кожна лабораторна робота містить такі розділи: короткий 

теоретичний матеріал (основні відомості), експерименти з програмами (у готові 

програми потрібно внести деякі зміни і проаналізувати отриманий результат); 

завдання для самостійної роботи; теоретичний матеріал для допитливих (для 

читання). Таким чином, побудова підсумкової програми є ітераційним 

процесом, на кожному кроці якого відбуваються деякі зміни, що і дозволяє 

застосувати ітераційний метод навчання у професійній підготовці майбутніх 
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програмістів. Крім того, студенти за використання такого методу 

усвідомлюють на практиці одне з важливих понять майбутньої професійної 

діяльності – ітерація. 

Серед засобів формування компетентності з програмування особливе місце 

посідають ментальні карти. Їх використання у професійній підготовці 

інженерів-програмістів зумовлене тим, що вони найбільшою мірою 

наближають форму запису до природної роботі мозку зі сприйняття та передачі 

інформації, дозволяючи з першого погляду бачити картину цілком і 

встановлювати уявні зв’язки, об’єднувати зорові й чуттєві асоціації у вигляді 

взаємопов’язаних ідей. Як зазначає В. В. Калитина, ментальна карта – це зручна 

техніка для подання процесу мислення або структурування інформації у 

візуальній формі, що дозволяє людині справлятися з інформаційним потоком, 

розвиваючи логічне, алгоритмічне та творче мислення [79, с. 16].  

Також аналіз праць вищенаведених науковців показав, що доцільними 

засобами навчання у процесі професійної підготовки програмістів є веб-

орієнтовані середовища; відеоматеріали; вправи з програмування із пропускам; 

сучасні інструментальні засоби редагування, програмування, моделювання; 

інтегровані програмні середовища, автоматизовані навчальні системи, 

тренажери. 

Формування цифрової компетентності майбутніх інженерів-програмістів 

відбувається як під час навчального процесу, так і у позанавчальній діяльності і 

під час самостійної роботи. Аналізуючи праці науковців (Н. В. Морзе, 

О. П. Буйницька [167], О. А. Сисоєва, К. А. Гринчишина [252] та ін.), ми 

визначили низку методів, які доцільно використовувати з метою її формування: 

портфоліо, розв’язування компетентнісних завдань (навчального, 

дослідницького та професійного характеру), метод оцінювання 

компетентностей (для сертифікації спеціалістів). У якості засобів для 

формування цифрової компетентності пропонуємо використовувати 

інформаційно-освітні середовища, електронні навчальні курси, соціальні 

мережі та сервіси Web 2.0, персональне електронне середовище студента,  
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е-портфоліо, мультимедіа, системне, прикладне й інструментальне програмне 

забезпечення. 

Метод портфоліо доцільно використовувати для формування е-портфоліо 

ІТ-випускників. Адже основною перевагою е-портфоліо порівняно з паперовим 

є можливість його наповнення мультимедійними роботами студентів, 

цифровими документами, зразками програм, програмного коду, веб-ресурсів 

тощо, наочними результатами виконання комп’ютерних тестів (графіки, 

діаграми, інфографіка) й ін.  

Вільне володіння різними видами мультимедійних засобів навчання, як 

зазначають О. А. Сисоєва та К. А. Гринчишина, дозволяє студенту приділяти 

більше уваги оволодінню змістом комунікативності та критичним мисленням 

[252]. Такої ж думки дотримується С. А. Тарнаєва [273, с. 26], з якою ми 

погоджуємося щодо того, що мультимедійні комп’ютерні програми й 

телекомунікаційні технології відкривають доступ до нетрадиційних джерел 

інформації (електронні гіпертекстові підручники, освітні сайти, системи 

дистанційного навчання тощо), що покликане підвищити ефективність процесу 

навчання інформатики, сприяти формуванню в процесі навчання цифрової 

компетентності й надати нові можливості для творчого зростання студентів.  

На основі аналізу робіт В. Б. Григор’євої, О. Р. Дубенецької, У. П. Когут, 

М. В. Кондурара, С. І. Тищенко та ін. для формування математичної 

компетентності ми вважаємо доцільними методи вирішення професійно-

орієнтованих завдань, евристичний метод і методи навчання математики, а 

засобами – програмні продукти математичного призначення (Mathematica, Maple, 

Mathcad). Погоджуючись із думкою М. В. Кондурара [102, с. 235] про те, що 

застосування індуктивних задач у процесі навчання математиці дозволяє 

розвивати дивергентні інтелектуальні здібності студента, ми вважаємо індукцію, 

дедукцію й абдукцію (як методи навчання математики) передумовою формування 

алгоритмічної компетентності. Адже у процесі вирішення математичної задачі 

напрацьовується уміння формулювати й застосовувати алгоритми. Існує два 

способи навчання алгоритмам: повідомлення готових алгоритмів і підведення 
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студентів до самостійного відкриття необхідних алгоритмів. Останній є варіантом 

евристичного методу навчання та передбачає реалізацію трьох етапів вивчення 

математичного матеріалу: 1) виявлення окремих кроків алгоритму; 

2) формулювання алгоритму; 3) застосування алгоритму. 

У зв’язку з тим, що майбутня професійна діяльність інженера-програміста 

пов’язана з проектною діяльністю, то для формування інженерної 

компетентності доцільними, на нашу думку, будуть практична діяльність (під 

час навчальних (виробнича, обчислювальна) практик, стажування, роботи над 

науковими проектами), метод проектів, метод моделювання та проблемного 

навчання, а також засоби, що допомагають реалізувати проектний підхід у 

програмуванні (системи управління проектами, системи керування часом і 

завданнями, системи документування ПЗ, системи тестування та відстеження 

помилок) та здійснити моделювання професійної діяльності (інженерна та 

комп’ютерна графіка, комп’ютерне моделювання). 

Як зазначає В. А. Петрук, “майбутній інженер може усвідомити специфіку 

обраної професійної діяльності тільки в процесі виконання конкретних 

професійних дій, що зумовлює необхідність орієнтації його професійної 

підготовки на модель виробництва, основу якої становлять принципи співпраці та 

взаємодії в досягненні запланованих цілей, спільні дії в систематичному 

підвищенні економічних результатів праці, уміле проектування й реалізація 

конкретних заходів щодо організації й управління виробничим процесом” 

[204, с. 93]. Отже практична діяльність у інженерній сфері або її моделювання у 

процесі навчання є необхідною умовою для формування інженерної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів, які мають усвідомити процеси 

проектування і розробки ПЗ, а також його тестування та документування. 

Застосування проблемного навчання у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів ми аргументуємо думкою Ю. Г. Чебакової, яка зазначає, 

що під час його застосування в навчальному процесі відбувається 

переорієнтація навчально-пізнавальної діяльності на засвоєння нових знань 

через сприйняття пояснень викладача в умовах проблемної ситуації, переважно 

самостійного, через аналіз проблемних ситуацій, формулювання проблем і їхнє 
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вирішення, через підбір варіантів, гіпотез, а також шляхом перевірки 

правильності розв’язання [296].  

Використання методу моделювання дозволить розвинути у інженерів 

програмістів проектні, конструкторські навички, які є необхідними у майбутніх 

професійній діяльності і полягають у здатності до поглибленого аналізу 

професійних проблем, постановки й обґрунтування завдань на розробку ПЗ; 

умінні розробляти моделі різних типів залежно від завдання проектування 

програмного комплексу, здатностях застосовувати методи і механізми оцінки й 

аналізу функціонування засобів і систем ІТ і розробляти проектну й програмну 

документації, що задовольняє нормативним документам і міжнародним 

стандартам. 

Традиційно у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів акцент 

робиться на індивідуальному вирішенні навчальних задач, самостійній розробці 

програмного коду та захисті власного проекту. Проте у професійній діяльності 

їм доведеться розробляти великі проекти, над створенням яких працює команда 

програмістів з розподілом ролей між виконавцями. Тому важливим є 

формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів. На основі аналізу праць щодо формування цієї компетентності у 

ІТ-спеціалістів ([36; 43; 248; 299; 345] та ін.) ми зробили висновок, що 

доцільними для цього методами є активні (групове навчання, ділові ігри), 

комунікативний (розвиток основних мовних навичок (усного та писемного 

мовлення, граматики, читання і сприйняття на слух, або аудіювання) у процесі 

живого, невимушеного спілкування), інтенсивний (за принципом – засвоїти 

певні мовні кліше, навчитись ними користуватись у розмові), діловий 

(відбувається навчання мови на заняттях і стажування на іноземному 

підприємстві) методи, метод візуалізації, вирішення проблем, створення 

навчальних ситуацій і додаткових перешкод. 

Щодо останнього вважаємо доцільним навести думку І. З. Семеряк [248] 

про те, що метод створення додаткових перешкод використовує досвід реальних 

життєвих ситуацій, де існують різні чинники, що відволікають увагу. Він формує 

у студентів здатність зосереджувати увагу на виконанні навчального завдання. 
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Сформовані таким чином навички концентрації уваги дозволяють студенту 

впоратися з навчальними завданнями вищого рівня складності за коротший 

період часу. Своєю чергою, це дозволяє активізувати самосвідомість студента, 

підвищити його мотивацію до навчання, позитивно впливає на роботу пам’яті, а 

відтак – підвищує результативність професійної підготовки. 

Вважаємо доцільним для формування комунікативної компетентності 

використовувати такі засоби, як діалогічні вправи та вправи соціально-

психологічного тренінгу, прийоми арт-терапії (О. В. Касаткіна [85]), віртуальні 

спільноти (С. В. Симоненко [250]), засоби електронної комунікації та засоби 

мультимедіа (М. В. Бернавська [17]), засоби мережі Інтернет (словники, 

енциклопедії, програми автоматизованого перекладу, автоматизовані навчальні 

курси з англійської мови, комп’ютерні мовні ігри, автоматизовані тестові 

системи) (С. В. Руда [237]). 

Майбутній інженер має навчитися керувати персоналом, підтримуючи 

позитивну робочу атмосферу, забезпечуючи взаємодію між людьми у 

колективі, підвищення кваліфікації фахівців та їх професійну перепідготовку; 

керувати проектною діяльністю, включаючи аналіз ризиків проекту, перевірку 

відповідність виконуваних робіт вимогам проектної документації, управління 

розробкою плану проекту, бюджетом проекту, ресурсами проекту, розвитком 

проекту, якістю проекту, приймально-здавальними роботами проекту, 

володіння інструментарієм управління проектом; а також аналізувати стратегію 

розвитку організації та реалізовувати взаємодію зі споживачами, замовниками 

й користувачами проектів, управління планово-звітною діяльністю. Такі 

компетентності ми вважаємо доцільно формувати за допомогою застосування у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів методу проектів, 

рольових і ділових ігри, кейс-методу, навчання у співробітництві, методу 

вирішення практичних завдань менеджменту. 

Як зазначає С. О. Сисоєва, кейс-метод можна назвати методичним і 

ментальним переломом в освіті, адже він полягає у тому, що тим, хто 

навчається пропонують осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої 

одночасно відображає не тільки яку-небудь практичну проблему, а й актуалізує 
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визначений комплекс знань, що необхідно засвоїти під час розв’язання цієї 

проблеми [253, с. 206]. Цей метод є цінним у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів через його практичну орієнтованість, бо він 

орієнтований на пошук колективних рішень, дозволяє реалізувати потенціал 

групової роботи, набути навичок корпоративного мислення, розвинути та 

зміцнити елементи співпраці в колективі.  

Використання методів практичного менеджменту вважаємо найбільш 

доцільним, тому що вони органічно вписуються у процес формування 

управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів у межах 

професійної підготовки у закладах вищої освіти. 

Серед засобів формування управлінської компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів ми вважаємо раціональними інструментарій управління 

проектами, до якого відноситься програмне забезпечення для роботи з 

електронними документами (офісні мережеві (Google Docs, Zoho Office Suite) і 

настільні пакети (Microsoft Office, LibreOffice)), онлайн ресурси та системи 

управління проектами (Basecamp, Launchpad, ProjeQtOr, Redmine), управління 

взаємовідносинами з клієнтами (наприклад, Мегаплан), керування версіями 

(Bitbucket), відстеження помилок (Atlassian JIRA, Mantis Bug Tracker), 

відстеження запитів клієнтів (OTRS).  

З метою формування особистісно-професійної компетентності майбутніх 

інженерів програмістів, ми, поділяючи думку Л. Ф. Насейкіної, пропонуємо 

застосування інтерактивних форм і методів організації освітнього процесу у 

закладах вищої освіти, а саме: лекція з помилками, лекція прес-конференція, 

лекція удвох, рольова гра, проблемна лекція, технологія колективної взаємодії, 

мозковий штурм, тренінг, метод проектів і кейс-метод. Використання 

зазначених інтерактивних форм і методів передбачає таку організацію 

навчального процесу, за якої неможливо не брати участь у пізнавальному 

процесі, адже вони включають стимулювання пізнавальної діяльності студентів 

і втягують кожного учасника в розумову й поведінкову діяльність [174, с. 38]. 

Слід зазначити, що для формування особистісно-професійної 

компетентності можуть використовуватися всі перелічені інтерактивні форми й 
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методи, проте з метою формування певної особистої якості необхідно 

використовувати домінуючі форми й методи. Так, лекція прес-конференція та 

мозковий штурм доцільні з метою формування уміння враховувати вплив 

факторів зовнішнього середовища на результативність професійної діяльності; 

лекція удвох, тренінг, метод проектів і casestudy застосовні найбільш для 

вдосконалення здатності застосовувати знання на практиці; рольова гра, 

технологія колективної взаємодії – здатності до опанування новими знаннями 

та продовження професійного розвитку; проблемна лекція – здатності 

розширювати й поглиблювати своє наукове світосприйняття. 

Ми погоджуємося із думкою Н. В. Шавровської [300], що ефективними у 

розвитку критичності та лабільності мислення є використання нестандартних 

прийомів, різноманітних навчальних і навчально-творчих завдань (на 

виявлення протиріччя, проблемне бачення, з відсутністю повної інформації, на 

прогнозування, на оптимізацію, на рецензування); завдання, які сприяють 

оволодінню загальним методом розв’язання навчальних і навчально-творчих 

завдань; дослідницькі завдання (моделювати, формалізувати); завдання з 

винахідливості й управління (планування, стратегія, нормування часу); 

завдання на комунікативність (розподіл обов’язків, пошук засобів 

співробітництва); завдання для розвитку фантазії та уявлень; естетичні 

завдання (оцінка поезії, написання творів). 

З креативністю тісно пов’язане дивергентне мислення майбутніх 

інженерів-програмістів як особливої властивості розуму, що полягає у 

наявності пошукової активності, спрямованої на знаходження альтернативних 

рішень різноманітних завдань [73, с. 4]. Ґрунтуючись на дослідженнях низки 

науковців [20; 57; 73], дивергентне мислення формується за допомогою таких 

методів, як “мозковий штурм”, метод фокальних об’єктів (пошук нових рішень 

шляхом поєднання основного об’єкта завдання з властивостями випадково 

вибраних об’єктів), “ромашка Блума” (розуміння і засвоєння інформації, 

шляхом складання на її підставі питань різного рівня та відповідей на них), 

вирішення дослідницьких завдань, розв’язання дивергентних задач, а також 

таких засобів, як вправи на нестандартне рішення, творчі завдання, ментальні 
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карти, дивергентні завдання (наприклад, “У чужому взутті”, “Професійний 

фотограф”, “Організація інформації” тощо). 

На нашу думку під час формування особистісно-професійної 

компетентності доцільно також використовувати феноменографічний аналіз, і 

спрямований на вивчення ступеня усвідомлення студентами процесів, які 

відбуваються у навчанні, а також засвоєних понять і методів. Таке розуміння 

свідчить про певний рівень сформованості у студентів професійно значущих 

особистісних якостей. Окрім того, дані, отримані із застосуванням цього методу, 

дозволяють проаналізувати навчальний процес і виявити наявні недоліки. 

Пропонуючи цей метод, ми спираємось на роботу А. Ескердал (Швеція) 

[336], у якій дослідниця розглядала феноменографічний аналіз розуміння 

студентами ключових понять об’єктно-орієнтованого програмування. З позицій 

феноменографії процес навчання сприяє баченню чогось у новому світлі, 

дозволяє звернути увагу на явища, які раніше сприймалися як звичайна річ, як 

нові для студента. Під час проведення феноменографічного дослідження 

результатів освоєння початкового курсу об’єктно-орієнтованого програмування 

основне завдання дослідника полягає у з’ясуванні, як студенти розуміють, що 

значить навчитися програмувати, і як вони розуміють абстрактні поняття, такі, 

як об’єкт і клас. 

Під час проведення феноменографічного дослідження найчастіше 

використовується метод інтерв’ю. Основне питання, яке задавалося студентам, 

було таке: Як ви думаєте, які навчальні засоби містить цей курс? Інші питання 

були про розуміння студентами сутності вивчення програмування, важливі 

моменти в курсі, їхню мету навчання у процесі навчання програмуванню, а 

також про те, що було найскладнішим у процесі навчання. Використовуючи 

феноменографію і теорію варіацій, дослідниця побудувала аналітичну модель 

того, як вивчення понять і практика програмування пов’язані в навчанні 

студентів-новачків програмування. Наведені конкретні приклади того, як теорія 

варіації і закономірності змін можуть бути використані у процесі навчання 

програмуванню й у професійній підготовці майбутніх програмістів з метою 

полегшення практичного і теоретичного навчання. 
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Отже, на основі аналізу наукових праць щодо методів і засобів навчання 

взагалі, методів і засобів навчання програмістів зокрема, нами було 

виокремлено загальні методи формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів і специфічні, що на нашу думку, є найбільш 

доцільними для формування окремих компетентностей, виділених нами у 

структурі професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у 

п. 2.1. Узагальнені результати представлено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Методи та засоби формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів 

Компетентність Методи Засоби 

1 2 3 

Загальні 

Професійна 

компетентність 

робота з джерелами 

інформації, виконання 

тренувальних вправ, 

розв’язання проблемних 

ситуацій, рішення 

професійно-орієнтованих 

завдань, виконання 

лабораторних і практичних 

робіт, проходження 

тренувальних і контрольних 

тестів, виконання проектних, 

наукових чи творчих завдань 

паперові й електронні 

видання, ресурси Інтернет, 

мультимедійні матеріали, 

засоби додаткової та 

віртуальної реальності, 

програмне забезпечення 

персональних комп’ютерів; 

засоби організації 

електронного навчання; 

репозиторії програмного 

коду 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

Специфічні 

компетентність з 

програмування 

метод моделювання; 

проектний; дослідницький; 

індукція, дедукція та абдукція 

як методи навчання 

математики; евристичний 

метод; метод виконання вправ 

із пропусками; візуальне 

моделювання програм; 

стратегія когнітивного 

конфлікту; метод побудови 

ментальних моделей; методу 

учнівства; парне 

програмування; програмоване 

навчання; ітераційний метод 

ментальні карти; веб-

орієнтовані середовища 

програмування; 

відеоматеріали; вправи з 

програмування із 

пропусками; сучасні 

інструментальні засоби 

редагування, програмування, 

моделювання; інтегровані 

програмні середовища, 

автоматизовані навчальні 

системи, тренажери 

цифрова портфоліо, розв’язування 

компетентнісних завдань 

(навчального, дослідницького 

та професійного характеру), 

метод оцінювання 

компетентностей (для 

сертифікації спеціалістів) 

інформаційно-освітнє 

середовище, системне, 

прикладне й інструментальне 

програмне забезпечення, 

електронні навчальні курси, 

соціальні мережі та сервіси 

Web. 2.0, персональне 

електронне середовище 

студента, е-портфоліо, 

мультимедіа 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

математична рішення професійно-

орієнтованих завдань; 

індукція, дедукція та 

абдукція як методи навчання 

математиці; евристичний 

метод 

програмні продукти 

математичного призначення 

(Mathematica, Maple, Mathcad) 

інженерна метод проектів, метод 

моделювання, проблемного 

навчання 

програмні засоби та ресурси 

Інтернет для інженерної та 

комп’ютерної графіки, 

комп’ютерного моделювання, 

проектної діяльності (системи 

управління проектами, 

системи керування часом і 

завданнями, системи 

документування ПЗ, системи 

тестування та відстеження 

помилок). 

комунікативна активні методи (групове 

навчання, ділові ігри), 

комунікативний, інтенсивний, 

діловий методи, метод 

візуалізації, вирішення 

проблем, створення 

навчальних ситуацій і 

додаткових перешкод 

діалогічні вправи та вправи 

соціально-психологічного 

тренінгу, прийоми арт-

терапії, віртуальні спільноти, 

засоби електронної 

комунікації та засоби 

мультимедіа, засоби мережі 

Інтернет (словники, програми 

автоматизованого перекладу, 

енциклопедії, автоматизовані 

навчальні курси з англійської 

мови, комп’ютерні мовні ігри, 

автоматизовані тестові 

системи) 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 

управлінська метод проектів, рольові та 

ділові ігри, кейс-метод, 

навчання у співробітництві, 

метод вирішення практичних 

завдань менеджменту 

програмне забезпечення для 

роботи з електронними 

документами, онлайн-ресурси 

та системи управління 

проектами, управління 

взаємовідносинами з 

клієнтами, керування 

версіями, відстеження 

помилок, відстеження запитів 

клієнтів 

особистісно-

професійна  

лекція з помилками, лекція 

прес-конференція, лекція 

удвох, рольова гра, технологія 

колективної взаємодії, 

мозковий штурм, тренінг, 

метод проектів і кейс-метод; 

проблемне навчання, метод 

фокальних об’єктів, “ромашка 

Блума”, виконання 

дослідницьких завдань, 

розв’язання дивергентних 

задач, феноменографічний 

аналіз 

завдання на виявлення 

протиріччя, з відсутністю 

повної інформації, на 

прогнозування, на 

оптимізацію, на 

рецензування; дослідницькі 

завдання; завдання на 

винахідливість і на 

управління, на 

комунікативність, на 

розвиток фантазії та уявлень; 

естетичні завдання; ментальні 

карти, дивергентні задачі, 

вправи на нестандартне 

рішення 

 

Отже, у вітчизняній практиці професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів традиційні методи, що застосовуються у процесі навчання 
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студентів ІТ-спеціальностей, пропонують в основному засвоєння вже готових 

знань і не роблять акцент на практичній орієнтованості. Так, з нашого досвіду 

більшість задач з програмування базується на використанні математичного 

апарату, а не абстрактних поняттях, які є основою розробки програмного 

забезпечення прикладного призначення і які є підґрунтям для освоєння 

об’єктно-орієнтованого програмування як основної парадигми сучасної галузі 

програмування. Традиційні методи характеризуються роз’єднаністю й 

ізольованістю. Ефективність формування професійної компетентності 

самостійності майбутніх інженерів-програмістів залежить не тільки від 

викладача, а й від ступеня активності, інтелектуальної ініціативи самих 

студентів і від того, як знаходять оригінальні й нестандартні підходи у 

вирішенні поставлених завдань. Подолання розриву між змістом, формами й 

методами навчання, набутими знаннями та їх практичним застосуванням є 

найважливішою умовою підготовки майбутніх інженерів-програмістів. У 

зв’язку з цим важливим є доцільний відбір форм, методів і засобів навчання, що 

було нами й зроблено, для формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів, які готові в ситуації постійних змін адекватно 

реагувати на них й активізувати свій творчий потенціал. 

 

3.2. Пропедевтика вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів 

 

Початок навчання у закладі вищої освіти є надзвичайно важливим етапом, 

який може визначити увесь подальший професійний шлях особистості: як 

надихнути до самостійної творчої роботи, так і зупинити, викликати зневіру у своїх 

можливостях і здатностях. У зв’язку з цим необхідно сформувати у студентів-

початківців розуміння того, що представники ІТ-професій мають справу з 

передовими технологіями і нині є високо затребуваними, і готовність до 

професійного самовдосконалення протягом усього періоду навчання і подальшої 

роботи за фахом.  



251 

 

Сфера професійної діяльності інженерів-програмістів досить широка й 

різноманітна. Основними можна зазначити такі професійні завдання: установка та 

налаштування програмного й апаратного забезпечення, розробка програм та 

інформаційних систем різної тематики й масштабів, написання документації для 

розробки й супроводу програмних проектів, проектування і налаштування 

комп’ютерної мережі, створення цифрової графічної продукції, надання послуг із 

системного аналізу й інших послуг у сфері інформатизації, програмування, 

мережних технологій.  

Студенти, що навчаються на спеціальностях “Інженерія програмного 

забезпечення”, “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, “Комп’ютерна 

інженерія”, “Системний аналіз”, “Кібербезпека”, вивчають сферу своєї майбутньої 

професійної діяльності поетапно. Першою точкою входу до неї є дисципліна 

“Вступ до спеціальності”, яка має ознайомити майбутніх інженерів-програмістів з 

академічними основами їх професійної підготовки і допомогти адаптуватися до 

навчання у закладах вищої освіти. 

На важливість цієї дисципліни вказує той факт, що у результаті проведеного 

нами опитування до вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності” більшість 

студентів першого курсу не уявляють сутності професії та змісту майбутньої 

професійної діяльності, є не мотивованими до її освоєння та мають сумніви щодо 

обраного напряму навчання. Картина змінюється після завершення дисципліни: 

студенти визначаються із спеціалізацією у сфері інформаційних технологій, у них 

підвищується мотивація до освоєння професійної діяльності, починає 

вибудовуватися індивідуальна траєкторія професійного розвитку. Отже, з метою 

подолання наслідків недостатньо якісної профорієнтаційної діяльності щодо 

висвітлення особливостей професії інженера-програміста зміст дисципліни “Вступ 

до спеціальності” вимагає досконалого аналізу, розробки нової парадигми навчання 

й перевірки її ефективності. Це має сприяти усуненню проблем, що виникають у 

процесі професійного становлення майбутніх інженерів-програмістів. 

Теоретичні та практичні аспекти викладання дисципліни “Вступ до 

спеціальності” висвітлено у працях В. О. Гвоздєвої, В. В. Осадчого, К. П. Осадчої, 
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І. М. Сердюк, З. С. Сейдаметової та ін. Так, В. О. Гвоздєва [40] мету дисципліни 

“Вступ до спеціальності програміста” вбачає у формуванні уявлення про професію 

програміста та наданні основи для набуття навичок у цій сфері діяльності. Для її 

досягнення вона пропонує розглядати основні поняття програмування, принципи 

структурного програмування і початку програмування в середовищі Turbo Pascal і 

системі Delphi, особливості програмного забезпечення для обчислювальної техніки 

й автоматизованих систем, питання правового та програмного захисту 

комп’ютерної інформації, стандартизації і ліцензування програмних продуктів. 

Автори навчального посібника “Вступ до спеціальності програміста” 

В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк [193] вважають, що теоретичний 

матеріал дисципліни має знайомити студентів з предметом діяльності програміста, 

особливостями його професійної діяльності, класифікацією програмного 

забезпечення, основами теорії програмування, видами і типами сучасних мов 

програмування, основними етапами життєвого циклу створення і супроводу 

програмних продуктів, організацією колективів програмістів, процесом тестування 

програмного забезпечення, питаннями правового захисту комп’ютерної інформації, 

стандартизації та ліцензування програмних продуктів. У практичному блоці 

дисципліни автори пропонують вирішення таких завдань: пошук і відбір необхідної 

інформації за допомогою різних пошукових систем; оформлення технічного 

завдання в установленому порядку і відповідно до вимог ДСТУ / ГОСТ; визначення 

цілей створення програми, вимог до неї й основних вихідних даних, які необхідні 

для її розробки; складання документів на отримання авторського права на 

програмне забезпечення; створення власного портфоліо, написання резюме, 

проходження сертифікаційних іспитів з інформаційних технологій [194, с. 369–371]. 

З. С. Сейдаметова розглядає дисципліну “Вступ до спеціальності” у межах 

адаптації студентів першого курсу комп’ютерних спеціальностей до майбутньої 

професійної діяльності. Вона виділяє такі педагогічні цілі викладання цієї 

дисципліни: формування чіткого знання і розуміння, що необхідно робити в тій чи 

іншій ситуації, які виникатимуть під час навчання в університеті; формування 

професійного кругозору студента й розуміння їм майбутньої професії; орієнтація 
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студентів у нових ідеях і технологіях комп’ютингу; формування розуміння історії 

комп’ютингу і логіки розвитку основних ідей; створення мотивацій і стимулів для 

інтенсивного вивчення фундаментальних концепцій комп’ютингу; створенні 

мотивації для самостійного пошуку в спеціалізованій літературі, спеціалізованих 

джерелах, а також у мережі Інтернет інформації щодо сучасних проблем 

комп’ютингу. У змісті дисципліни авторка виділяє дванадцять тем, у яких студенти 

знайомляться з організацією навчального процесу у закладі вищої освіти взагалі та 

з особливостями навчання на спеціальності “Інформатика”; вивчають найважливіші 

історичні факти й події комп’ютингу; отримують відомості про відомі фірми галузі 

комп’ютингу і персоналії; обговорюють питання, пов’язані з мовами 

програмування (Паскаль, Сі, Сі++) і компіляторами; засвоюють поняття про 

різноманіття операційних систем, завдання та функції, покладені на такі програми, 

а також про віруси й антивірусне програмне забезпечення, про вільно-поширюване 

програмне забезпечення та програмне забезпеченням з відкритим кодом. Також у 

зміст включено теми, присвячені проектам розподілених обчислень у мережі 

Інтернет, проектам майбутнього (квантові комп’ютери, квантові обчислення, 

нанотехнології, нанокомп’ютери, біоавтомати, біокомп’ютери), професіям у 

комп’ютингу, Інтернет-сервісам і вебометрії та періодичним виданням, 

інформаційним і освітнім ресурсам комп’ютингу паперового й електронного 

формату [245, с. 188–196]. 

З аналізу вищенаведених джерел ми зробили такі висновки: науковці часто 

розглядають теоретичні аспекти вступу до професії програміста (З. С. Сейдаметова 

та В. О. Гвоздєва) і рідше практичні (В. В. Осадчий). Замало уваги приділяються 

питанням, що стосуються власне особливостей професійної діяльності програміста, 

його кар’єрного розвитку, правового захисту продуктів діяльності та перспективам 

розвитку інформаційних технологій. На нашу думку, найбільш наближеним до 

сучасних реалій розвитку сфери професійної діяльності майбутніх інженерів-

програмістів є тематика теоретичного матеріалу, запропонована колективом авторів 

В. В. Осадчий, К. П. Осадча, І. М. Сердюк. Проте вона вимагає корекції, у зв’язку із 

появою нових технологій і тенденцій у галузі інформаційних технологій і 
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програмування. Крім того, ми не погоджуємося із практичним блоком, який 

запропонований цими авторами. На нашу думку, слід зробити акцент на основах 

програмування і дослідній діяльності майбутніх інженерів-програмістів, а також 

відборі доцільного змісту дисципліни “Вступ до спеціальності” та окресленні її 

значення у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів. 

Слід зазначити, що у рекомендаціях Асоціації з обчислювальної техніки 

(The Association for Computing Machinery – ACM) та Інституту інженерів з 

електротехніки й електроніки (Institute of Electrical and Electronic Engineers – IEEE) 

пропонуються вступні дисципліни з програмування (“Вступ до програмування” 

(“Introduction to Programming”), “Вступ до інформатики” (“Introduction to Computer 

Science”)), які мають на меті надати початкові знання для вивчення інших 

дисциплін [323]. Аналіз змісту цих дисциплін Університету Брауна, Харві Мадд 

коледжу, Університету Крейтона засвідчують, що в нього включені питання 

фундаментальної інформатики, розробки, впровадження та тестування 

комп’ютерних програм, реалізації алгоритмів на певній мові програмування, 

об’єктно-орієнтованого програмування, розглядаються керуючі структури, масиви, 

рекурсія та подієве програмування. Проте не ставиться завдання висвітлення 

проблем адаптації до навчання у закладах вищої освіти, освоєння професії, 

планування кар’єрного росту, а також не планується ознайомлення з організацією 

наукових досліджень у галузі інформаційних технологій і програмування. 

Нами було проаналізовано навчальні плани Херсонського державного 

університету, Запорізького національного університету, Сумського державного 

університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, Національного технічного університету “ХПІ”, Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”, Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова, Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, Національного технічного 

університету України “КПІ”, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України зі спеціальностей “Інформатика”, “Комп’ютерні 

науки”, “Системна інженерія”, “Програмна інженерія” освітнього рівня “бакалавр”. 
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У результаті чого ми зробили висновок про те, що у більшості закладів вищої 

освіти для цих напрямів не викладається дисциплін “Вступ до спеціальності” 

(“Введення до спеціальності”, “Вступ до фаху”) або вона включена до варіативної 

частини (Сумський державний університет). Аналіз змісту цих дисциплін дозволив 

зробити висновок, що у деяких випадках до нього не включають питання з 

програмування, натомість висвітлюються теми стосовно інформаційно-

комунікаційних технологій. Також, як і у проаналізованих закордонних описах, 

дисципліни не розглядають питання професійного кар’єри й особливості 

проведення наукових досліджень у галузі. 

Відповідно навчального плану для студентів напряму підготовки 

“Інформатика” (з 2016 р. – “Комп’ютерні науки”) освітнього рівня “бакалавр” 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького дисципліна “Вступ до спеціальності” (Додаток З) є нормативною. 

Мета її вивчення полягає у поданні інформації про структуру навчальної програми 

напряму підготовки “Інформатика” і місце кожної з дисциплін, що вивчаються, у 

загальній схемі професійної освіти та формуванні у майбутніх спеціалістів у галузі 

програмування уявлення про їхню майбутню професію та вміння застосовувати 

наукові методи пізнання у майбутній професійній діяльності. Мета вивчення 

дисципліни конкретизується у таких завданнях: формування професійного 

світогляду майбутнього фахівця з інформаційних технологій, цілісного уявлення 

про сутність і роль професії інженера-програміста в суспільстві й економіці, 

спрямованості на оволодіння професією у галузі інформаційних технологій; 

ознайомлення зі структурою, видами, методами та послідовністю виконанні 

наукових досліджень, розвиток вміння здійснювати наукове дослідження у галузі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні оволодіти 

такими знаннями: класифікація програмного забезпечення та сучасних мов 

програмування; етапи розвитку, засоби опису, основні поняття мов програмування; 

характеристики якості та види тестування програмного забезпечення, програмні 

помилки і засоби їх усунення; вимоги до сертифікації ІТ-фахівців; поняття та 

парадигми програмування; науковий апарат, методи, організація, впровадження 
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результатів та експертиза якості наукового дослідження в галузі інформаційних 

технологій. У процесі навчання студенти мають набути таких умінь: розробляти 

алгоритми й записувати їх у різних формах, виділяти й описувати об’єкти завдання 

з розробки програми та їх взаємозв’язки, читати та розуміти готові алгоритми, 

записувати програмний код, розуміти семантику основних структур управління в 

програмному коді, ефективно використовувати засоби програмування в ході 

розв’язування завдань, володіти термінологією програмування; грамотно складати 

резюме, оформляти власне портфоліо; працювати з бібліографічним каталогом, 

опрацьовувати теоретичні джерела й аналізувати досвід, розробляти план 

наукового дослідження роботи та поетапно втілювати його, проводити дослідну 

частину наукової роботи, оформлювати виконану роботу згідно з вимогами, 

здійснювати презентацію результатів наукового дослідження. 

Дисципліна спрямована на оволодіння такими загальними та професійними 

компетентностями: здатність до опанування новими знаннями та продовження 

професійного розвитку; володіння знаннями про видатних людей у сфері 

інформаційних технологій, найбільш видатні комп’ютерні пристрої; володіння 

сучасними методами проектування програм і програмних комплексів, розробка 

оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур 

і операцій; володіння знаннями з предметної галузі у межах професії “Фахівець з 

інформаційних технологій”. 

На вивчення дисципліни відведено 180 годин, з них 64 – на аудиторні заняття 

(28 – лекційні, 38 – лабораторно-практичні), 114 – на самостійну роботу. 

Дисципліна складається з двох модулів: “Вступ до спеціальності програміста”, 

“Основи наукових досліджень”. На перший модуль відведено 100 годин, з них 38 – 

на аудиторні заняття (14 – лекційні, 24 – лабораторні) і 62 – на самостійну роботу. 

На другий модуль відведено 80 годин, я них 28 – на аудиторні заняття  

(14 – лекційні, 14 – практичні), 52 – на самостійну роботу. 

Аналіз і узагальнення праць щодо змісту дисципліни “Вступ до спеціальності” 

для майбутніх інженерів-програмістів спонукав нас до удосконалення її змісту з 

опорою на фундаменталізацію професійної підготовки в галузі програмування, яка 
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має характеризуватися цілісним уявленням про всі аспекти майбутньої професійної 

діяльності. Нами було модифіковано пропонований у навчальних посібниках [40], 

[98], [193], [196], [272] теоретичний матеріал. У результаті цього лекційний 

матеріал першого модуля складають питання основ програмування, програмного 

забезпечення комп’ютера, управління програмними проектами, а до тем другого 

модуля входять питання організації та проведення науково-дослідної роботи 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Орієнтовна тематика лекційних занять і розподіл годин дисципліни  

“Вступ до спеціальності” 

№ 

п/п 
Теми Питання 

К-ть 

годин 

1 2 3 4 

Модуль 1 

1. Місце програмування 

і програмного 

забезпечення в 

суспільстві 

Місце програмування в суспільстві, 

програмне забезпечення, розвиток мов і 

підходів до програмування, технологія 

програмування 

2 

2. Кросплатформність. 

Види і типи сучасних 

мов програмування 

Кросплатформність, універсальні й 

спеціалізовані мови програмування, 

класифікація мов програмування за типами 

задач, рейтинг мов програмування  

2 

3. Основи баз даних Класифікація баз даних, призначення і 

сфери застосування баз даних, 

характеристика СКБД 

2 

4. Архітектура системи 

(проекту) 

Поняття архітектури системи, уніфікована 

мова моделювання, шаблони проектування 

2 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 

5. Життєвий цикл 

програмного засобу 

Загальносистемні принципи й етапи 

створення програм, життєвий цикл 

програмного засобу, моделі MSF, 

екстремальне програмування, культура 

програмування 

2 

6. Технічне завдання. 

Тестування 

програмного 

продукту 

Поняття про суть і структуру технічного 

завдання, мета технічного завдання, основні 

вимоги до складання технічного завдання, 

програмні помилки, загальні питання 

організації тестування програмного 

продукту, види тестування програмного 

забезпечення 

2 

7. Стандартизація, 

сертифікація і 

ліцензування 

програмного 

продукту 

Документування і стандартизація програм, 

порядок сертифікації, ліцензування 

програмного продукту, авторське право на 

програмний продукт 

2 

Модуль 2 
8. Науково-дослідна 

робота у процесі 

підготовки 

спеціаліста 

Поняття, історія розвитку, функції та 

класифікації науки, перетворення науки в 

безпосередню продуктивну силу, основні 

закономірності розвитку та принципи 

науки, організація науки у закладах вищої 

освіти 

2 

9. Структура та логіка 

наукового 

дослідження 

Наукова проблема і вибір теми, 

формулювання мети, задач і питань 

дослідження, етапи проведення наукового 

дослідження 

2 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 

10. Методи наукового 

дослідження 

Класифікація методів наукового 

дослідження, теоретичні й емпіричні методи 

дослідження 

2 

11. Метод вимірювання у 

дослідженнях 

Методи вимірювання, методи опитування 2 

12. Науковий 

експеримент 

Сутність і види експерименту, планування 

експерименту, програма і методика 

експерименту, ефективність наукових 

досліджень та її критерії 

2 

13. Обробка та 

інтерпретація 

результатів 

дослідження 

Групування та графічна обробка даних, 

статистичні методи обробки даних, методи 

перевірки статистичних гіпотез 

2 

14. Підвищення якості 

наукового 

дослідження  

Поняття якості наукового дослідження, 

основні напрями вдосконалення наукових 

досліджень, правові основи регуляції 

наукових досліджень, плагіат і його ознаки, 

етика у науковій спільноті 

2 

 

Відповідно до цього були розроблені завдання до лабораторних і 

практичних занять. Метою лабораторних занять першого модуля було 

поступове освоєння найбільш уживаних парадигм програмування (структурне, 

функціональне, ітеративне) на прикладі мови програмування Python. У процесі 

виконання практичних робіт другого модуля студенти поступово проходили всі 

етапи наукового-дослідження за індивідуальними тематиками (табл. 3.3). 



260 

 

Таблиця 3.3 

Орієнтовна тематика лабораторно-практичних занять і розподіл годин 

дисципліни “Вступ до спеціальності” 

№ 

п/п 
Теми Питання 

К-ть 

годин 

1 2 3 4 

Модуль 1 

1. Working It blockly games 

(Робота з blockly games) 

Знайомство з Blockly. Виконання 

завдань на Blockly games 

2 

2. Python syntax (Синтаксис 

Python) 

Алфавіт мови Python, концепція 

даних, поняття про лексику, 

прагматику, синтаксис і семантику 

мови 

2 

3. Strings and console output 

(Рядки і виведення у 

консоль) 

Типи даних у Python, функції 

введення виведення 

2 

4. Conditionals and control 

flow (Умовні оператори й 

управління потоком) 

Поняття умови, логічні оператори, 

умовний оператор 

2 

5. Functions (Функції) Створення власних функцій і їх 

виклик 

2 

6. Lists & dictionaries 

(Списки і словники) 

Вбудовані складові типи даних, 

кортежі, словники, списки 

2 

7. Student becomes the 

teacher (“Студент стає 

вчителем”) 

Розробка програми з використанням 

різних типів даних, умов, функцій, 

списків 

2 

8. Lists and functions 

(Списки та їх функції) 

Використання списків і функцій для 

розробки програми “Морський бій” 

2 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 

9. Loops (Цикли) Оператор циклу з параметром, 

циклічні програми, ітераційні цикли 

2 

10. Advanced topics in Python 

(Додаткові питання Python) 

Перебір і сортування списків, лямбда-

вирази, бітові операції 

2 

11. Iintroduction to classes 

(Введення у класи)  

Основи об’єктно-орієнтованого 

програмування у Python, оголошення 

класів, властивості об’єктів  

2 

12. File input and output 

(Введення і виведення 

файлів)  

Основні завдання обробки файлів, 

запис даних у файл, виведення даних з 

файлу 

2 

Модуль 2 

13. Вивчення організаційних 

основ наукових досліджень 

Структура наукового дослідження, 

види науково-дослідної роботи 

студентів, аналіз результатів наукових 

досліджень 

2 

14. Аналіз стану 

досліджуваної проблеми 

Послідовність і особливості пошуку й 

обробки інформації, пошук і обробка 

літературних джерел за проблемою 

дослідження 

2 

15. Методологія пошуку 

інформації у бібліотеці 

Методи пошуку та збирання наукової 

інформації, особливості використання 

каталогів бібліотек, електронні 

бібліотеки 

2 

16. Пошук інформації у 

мережі Інтернет 

Методи і способи пошуку інформації у 

мережі Інтернет, способи 

узагальнювати інформації 

2 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 

17. Формулювання наукового 

апарату дослідження 

Науковий апарат дослідження, засоби 

обґрунтування актуальності, об’єкта, 

предмета, мети, завдань і гіпотези 

дослідження 

2 

18. Підготовка та проведення 

опитування 

Особливості використання 

опитувальних методів, правила 

складання анкет і опитувальників 

2 

19. Оформлення наукової 

роботи та літературних 

джерел 

Правила оформлення наукової 

роботи, вимоги до оформлення 

літературних та Інтернет-джерел 

2 

 

Практичні роботи мають типову структуру: назва, мета, список додаткової 

літератури, обладнання, питання до контролю попередніх занять, обговорення, 

самостійного вивчення та осмислення навчального матеріалу, хід роботи 

(короткі теоретичні відомості, покрокова проілюстрована інструкція, завдання 

до виконання), вимоги до складання звіту.  

Лабораторні завдання першого модуля починаються з ознайомлення з 

візуальним середовищем програмування Blockly, що є середовищем без 

традиційного синтаксису мови програмування. На нашу думку, що ґрунтується 

на дослідженнях науковців, проаналізованих у розділі 2, перед тим, як 

знайомити майбутніх інженерів-програмістів із синтаксисом будь-якої мови 

програмування, доцільно сформувати розуміння базових алгоритмічних 

конструкцій. Поки програміст-початківець, яким є студент першого курсу, 

зрозуміє всі складнощі мови, щоб написати програму, що працює досконало, 

для нього знайомство з абстракціями програмування ускладниться проблемою 

засвоєння синтаксису, а не засвоєнням логіки роботи програми.  
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Візуальне середовище програмування, таке, як Blockly, дозволяє відійти 

від синтаксичної рутини, зосередившись на керуючих конструкціях, які надає 

середовище. А це стандартні конструкції лінійної послідовності, циклу, умови, 

математичні засоби та засоби графіки. Використання такого середовища 

дозволяє студентам вивчити основи логіки програмування універсальної для 

всіх мов програмування та проектування алгоритмів, тобто основні концепції 

програмування. Blockly використовує блоки, які з’єднують разом, щоб зробити 

написання коду простіше, і може генерувати код на кількох мовах, включаючи 

JavaScript, Python, PHP, Lua, Dart, XML. Студенти можуть повністю 

зосередитися на логіці, циклах, умовних операторах, змінних й інших основних 

поняттях, не піклуючись про дужки, відсутність точки з комою чи табуляції, а 

потім реальний кодом, порівняти його на кількох мовах програмування і 

зрозуміти основні закономірності та принципи програмування. 

У ході першого заняття студенти за допомогою початкового набору 

додатків Blockly (https://blockly-games.appspot.com), до якого входять вправи 

“Головоломка”, “Лабіринт”, “Пташка”, “Черепаха”, “Фільм”, “Ставочок”, 

“Став”. Вони, поступово ускладнюючи завдання, що виконуються за 

допомогою конструкцій Blockly, підготовлюють майбутніх інженерів-

програмістів до роботи у додатку з побудови нових блоків самостійно. Надалі 

пропонується виконати одне із завдань з розробки Blockly-конструкції, 

наприклад, як на рис. 3.1. 

Наступні лабораторні завдання першого модуля орієнтовані на роботу в 

інтерактивному онлайн-середовищі Codecademy, в якому на основі вправ 

відбувається поступове навчання мовам програмування [399]. Слід зауважити, 

що використання на лабораторних роботах можливостей середовища 

Codecademy переслідує ще одну навчальну мету – вивчення професійної 

лексики англійською мовою. Адже середовище є англомовним і вправи також 

сформульовані англійською мовою. У процесі їх виконання студенти можуть не 

тільки вивчати мову програмування, а й удосконалювати свої знання з 
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англійської мови, шляхом розширення словникового запасу і занурення в 

професійну лексику англійською мовою. Це своєю чергою дозволить їм у 

майбутньому бути більш конкурентоспроможними на ринку праці. 

 

 

 

Рис. 3.1. Варіант виконання завдання на Blockly з інтерпретацією  

мовами JavaScript та Python 

 

У змісті дисципліни “Вступ до спеціальності програміста” важливе 

значення має самостійна робота та її забезпечення. Завдання для самостійної 

роботи включають вивчення теоретичного матеріалу і виконання практичних 

завдань за темами: “Наслідки тривалої роботи за комп’ютером”, “Сертифікація 

ІТ-фахівців”, “Оформлення резюме”, “Оформлення портфоліо”, 
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“Презентування доповіді за результатами наукового дослідження”. Для 

забезпечення самостійної роботи студентів та, враховуючи досить великий 

фактичний обсяг інформації для розуміння і засвоєння, нами було розроблено 

електронний навчально-методичний комплекс у системі дистанційного 

навчання МДПУ (dfn.mdpu.org.ua). 

Відповідно до плану роботи МДПУ імені Богдана Хмельницького на  

2015–2016 н. р. та 2016–2017 н. р. дисципліна викладалася студентам І курсу 

факультету інформатики, математики, економіки напряму підготовки 

“Інформатика” у першому семестрі (1.09–15.12) і включала два модулі: “Вступ 

до спеціальності програміста”, “Основи наукових досліджень”. 

Після апробації розробленого нами змісту дисципліни “Вступ до 

спеціальності” нами було проведено опитування з метою отримання відгуку від 

студентів щодо реалізованих нововведень у процесі її викладання. Студентам 

були поставлені запитання про досвід у сфері програмування, важкість 

теоретичного матеріалу та практичних завдань, труднощі у процесі освоєння 

дисципліни, результати удосконалення знань англійської мови, зауваження і 

побажання до викладання дисципліни. 

Аналіз результатів опитування показав, що 75% студентів до навчання в 

університеті не мали досвіду програмування, 62,5% – відзначили великий обсяг 

теоретичного матеріалу, незначна кількість опитуваних (25%) наголосили на 

його важкості. Цікавим є той факт, що для більшості майбутніх інженерів-

програмістів (62,5%) більш важким видався матеріал другого модуля. 

Незважаючи на це, 50% студентів вважають, що вони засвоїли однаково 

матеріал обох модулів. 25% опитуваних студентів відповіли, що завдання вправ 

з програмування англійською мовою не викликали у них труднощів, 37,5% – 

зазнали невеликих труднощів, а іншим було досить складно розуміти сутність 

таких завдань. Незважаючи на деякі ускладнення з розумінням завдань 

англійською мовою, більшість студентів відмітили, що вони були середньої 

складності (62,5%). Завдання другого модуля переважна більшість студентів 

(87,5%) віднесли до середнього рівня складності. 
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Аналіз питань щодо використання вправ англійською мовою свідчить, що 

більшості студентів було не тільки складно розуміти завдання, а й особливих 

результатів у поповненні словникового запасу професійними термінами 

англійською мовою не спостерігається. Незначна кількість опитуваних (25%) 

змогли назвати кілька нових слів, які вони вивчили у процесі виконання 

лабораторних робіт. Такі результати наводять на думку про необхідність 

подальшого вдосконалення процесу вивчення професійної лексики англійською 

мовою шляхом співпраці з викладачами англійської мови. 

Наприкінці вивчення дисципліни студентів було ознайомлено з 

традиційною схемою викладання дисципліни, яка відображена у працях 

В. О. Гвоздєвої та З. С. Сейдаметової. Після чого було поставлене питання про 

те, яку схему викладання вони вважають кращою для свого професійного 

розвитку. За результатами опитування, проведеного зі студентами  

в 2015–2017 рр., 75% студентів вважають кращою нову схеми вивчення 

дисципліни “Вступ до спеціальності”, включаючи оновлений зміст і 

використання нових засобів навчання (таких, як Codecademy) (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Результати опитування щодо оновленої схеми вивчення дисципліни 

 

Також нами був проведений аналіз результатів вивчення студентами 

дисципліни “Вступ до спеціальності” на основі вхідного й фінального 

контролю. Вхідний контроль було проведено перед початком вивчення 

дисципліни, він включав перелік питань у тестовому вигляді з усіх тем. За 

результатами вхідного контролю 30% студентів отримали оцінку “добре”, 50% 
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– “задовільно”, 20% – “незадовільно”. За результатами фінального контролю, 

який було проведено у формі іспиту, завдання до якого містили питання та 

практичні завдання з двох модулів, 30% студентів отримали оцінку “відмінно”, 

а інші 70% – “добре”. Порівнявши дані вхідного контролю та результати іспиту, 

можемо зробити висновок про те, що рівень знань студентів підвищився за 

рахунок удосконалення змісту дисципліни, відбору засобів і прийомів 

навчання, спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів, орієнтованих на завдання, які студентам потрібно буде 

вирішувати у процесі здійснення професійній діяльності. 

Результати опитування студентів І курсу напряму підготовки “Інформатика” 

щодо змісту і якості викладання дисципліни “Вступ до спеціальності” 

засвідчують, що обрана тематика лекційного матеріалу є вдалою, а лабораторні 

та практичні завдання є доцільними, хоча використання матеріалів англійською 

мовою не дало значних результатів у вивченні професійної лексики, що вимагає 

подальшого вдосконалення прийомів навчання спільно з викладачами 

англійської мови. Аналіз результатів навчання засвідчив, що якість знань з 

дисципліни складає 100%, ступінь навченості 74,8%, що також підтверджує 

доцільність дібраного нами змісту цієї дисципліни.  

Продовженням і поглибленням питань, що розглядалися під час вивчення 

дисципліни “Вступ до спеціальності програміста”, є дисципліна “Основи 

алгоритмізації та програмування” (Додаток З), спрямована на формування знань, 

умінь і навичок складання алгоритмів, їх опису структурною алгоритмічною 

мовою та реалізації у системі програмування у вигляді комп’ютерної програми. 

Для підтримки вивчення майбутніми інженерами-програмістами основ 

алгоритмізації та програмування нами було розроблені навчальний посібник і 

програмно-методичний комплекс (ПМК), покликані допомагати студентам у 

набутті знань і формуванні вмінь і навичок складання алгоритмів, їх опису на 

структурній алгоритмічній мові і реалізації у системі програмування у вигляді 

комп’ютерної програми. 
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Основна увага у навчальному посібнику [135] приділяється проблемам 

правильності й ефективності алгоритмів, організації структур даних і 

керування. Також викладено основні поняття іі питання початкового навчання 

програмуванню, а саме: поняття алгоритму, трансляція і виконання 

програмного коду, масиви, робота з файлами, алгоритми пошуку і сортування, 

рекурсія тощо. Всі поняття ілюструються прикладами. 

Специфіка предметної галузі програмування передбачає розробку 

компонентів ПМК, які б забезпечували концентрацію уваги на необхідній 

інформації і виникнення інтересу в користувача до самостійного навчання. 

Адже мета розробки комплексу полягає не тільки в допомозі у закріпленні 

навчального матеріалу, а й навчанні самостійно вирішувати завдання, велика 

кількість яких пояснюється в підручнику і дається для самостійного рішення. 

Тому розроблений ПМК має як теоретичний матеріал, так і вправи та тести.  

Зміст ПМК передбачає ознайомлення із поняттями про алгоритми, типи 

даних, проектування та розробку програм, зокрема мовою Python (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Сторінка програмно-методичного комплексу з основ  

алгоритмізації та програмування 
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Мова Python для навчання основам алгоритмізації та програмування 

обрана була нами не випадково. Протягом тривалого часу Паскаль справедливо 

вважався однією з кращих мов програмування для навчання. На жаль, версії 

середовищ програмування, які використовуються для навчання (Turbo Pascal, 

Borland Pascal), морально застаріли. Нові системи програмування, засновані на 

Паскалі, наприклад Delphi, по-перше, занадто дорогі, а, по-друге, орієнтовані 

вже на виробничі, а не на навчальні цілі. Зокрема середовище програмування 

Delphi з огляду на свою складність мало підходить для початкового навчання 

програмуванню й алгоритмізації. На сьогодні для початкового навчання 

програмування часто пропонується Python, який одночасно є і потужним, і 

досить простим в освоєнні [135, с. 8]. 

У ПМК подані відомості про алфавіт мови Python, концепцію даних, 

особливості процедурного програмування, програмування розгалужень, 

оператори повторення з параметром, масиви, ітераційні цикли, рекурсію, 

швидкі алгоритми сортування та пошуку, складні типи даних і множини тощо. 

У кінці кожного розділу користувач має змогу перейти за посиланнями на тести 

та вправи, що відносяться до цього розділу. 

Інтерактивним елементом ПМК є компонент “Вправи”, де користувач 

може у відповідному полі веб-сторінки написати код, а потім перевірити 

правильність його написання за допомогою модуля автоматизованої перевірки. 

Модуль перевіряє написану студентом програму за допомогою підготовлених 

наборів даних, порівнюючи результати роботи програми з еталонними 

вихідними даними. Студент може обрати розділ у вправах, який 

співвідноситься за темою із теоретичним матеріалом й обрати одну з кількох 

задач. Кожна задача має короткий її варіант, кнопку “Розв’язати” або 

“Виконати”, статус (приклад, правильно, неправильно), якщо користувач 

вперше розв’язує задачу або вже розв’язував, кнопку “Відкрити”, якщо вже 

було представлене розв’язання, і відомості про дату подання рішення. При 

виборі конкретної задачі студентом завантажується сторінка з формою для 
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розв’язання, текст задачі та кнопка для повернення до теоретичного розділу й 

відправки розв’язання на сервер для подальшої перевірки. 

Компонент “Тести” надає набір тестів для кожної теми підручника. Після 

проходження тесту користувач може побачити свій прогрес і результат у 

вигляді відношення правильних відповідей до загального числа тестів і 

переліку запитань з поміченими відповідями користувача та вірними 

варіантами. Крім того, у структурі ПМК є блок авторизації. Зареєстровані 

користувачі мають доступ до розділів “Вправи” та “Тести”, а також можуть 

зберігати дані про власний прогрес у цих розділах (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Прогрес і результат тестування у програмно-методичному комплексі 

 

Отже, одним із важливих шляхів підвищення ефективності професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти ми 

вважаємо оновлення змісту, форм, методів і засобів викладання вступних 

дисциплін, які передбачають вивчення пропедевтичних тем алгоритмізації та 

програмування. Ми пропонуємо у зміст дисципліни “Вступ до спеціальності 

програміста” ввести теми, пов’язані із сучасним ІТ-ринком, сутністю професії 

програміста та з аспектами досліджень у комп’ютерних науках, а на 

лабораторних заняття використовувати завдання англійською мовою або їх 

окремі елементи, візуальні середовища програмування та вправи з пропусками 

на зразок Codecademy. Для підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної розробки програмних засобів ми вважаємо за доцільне правильно 
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організувати вивчення дисципліни “Основи алгоритмізації та програмування”, 

зробивши акцент на проблемах правильності й ефективності алгоритмів і 

організації структур даних і керування, що змістовно подано у вигляді 

посібника з дисципліни, а також на самостійній роботі студентів, що 

організовується за допомогою електронного НМК.  

 

3.3. Методичні підходи до викладання парадигм програмування 

 

Проблема професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

вимагає вирішення широкого кола питань, зокрема спірною серед  

ІТ-спеціалістів і викладачів закладів вищої освіти було питання доцільності 

вивчення окремих парадигм програмування, послідовності їх ознайомлення з 

ними у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у 

закладах вищої освіти. Для вирішення деяких спірних питань та окреслення 

нашого бачення щодо цієї проблеми вважаємо доцільним звернутися до аналізу 

понять “методологія програмування”, “парадигма програмування”, “технологія 

програмування”, “підходи до програмування”. 

З цього приводу І. О. Одинцов зазначає, що в програмуванні виділяються 

такі підрозділи: теоретичне програмування, об’єктом якого є математичні 

абстракції програм; основи програмування, що включають концепції і навички, 

важливі для практики програмування як фундаментальні основи; методологія 

програмування, що вивчає методи розробки програмного забезпечення з точки 

зору основ його побудови; технологія програмування, що вивчає технологічні 

процеси й порядок їх проходження (з використанням знань, методів і засобів); 

інструментальний напрям, що вивчає системи програмування й інструменти, 

котрі підтримують процес програмування [185, с. 31–33]. 

Ми дотримуємося думки І. О. Одинцова, який виділяє такі методології 

програмування: імперативне, об’єктно-орієнтоване, функціональне, логічне та 

програмування в обмеженнях [185, с. 78], а також структурне, паралельне й 

логічне імперативне програмування [185, с. 79]. 
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Окреслимо коротко кожну з означених автором методологій. 

Методологія імперативного програмування – підхід, що характеризується 

принципом послідовної зміни стану обчислювача покроковим чином, причому 

керування змінами повністю визначено й контрольовано [185, с. 79]. 

Імперативні мови програмування – Fortran, Algol, Pascal, C, ICON. 

Методологія об’єктно-орієнтованого програмування – підхід, що 

використовує об’єктну декомпозицію, за якої статична структура системи 

описується у термінах об’єктів і зв’язків між ними, а поведінка системи 

описується у термінах обміну повідомленнями між об’єктами [185, с. 83]. 

Об’єктно-орієнтовані мови програмування – Simula, Smaltalk, Beta, Self, Cecil 

(чисті), С++, Object Pascasl (гібридні), Java, C# (урізані). 

Методологія функціонального програмування – спосіб складання програм, 

у яких єдиною дією є виклик функцій, єдиним способом розчленування 

програми на частини – введення імені для функції та завдання для цього імені 

виразу, що обчислює значення функції, а єдиним правилом композиції – 

оператор суперпозиції функції [185, с. 87]. Мови функціонального 

програмування – Lisp, РЕФАЛ, Scheme, FP, ML, Miranda, Haskell. 

Методологія логічного програмування – підхід, відповідно до якого 

програма містить опис проблеми у термінах фактів і логічних формул, а 

рішення проблеми система виконує за допомогою механізмів логічного виводу 

[185, с. 91]. Мови функціонального програмування – Prolog, LOGLISP, 

PARLOG, LQF, LEAF, GHC, Goedel, Mercury. 

Методологія програмування у обмеженнях – підхід, за якого у програмі 

визначається тип даних рішення, предметна галузь рішення і обмеження на 

значення шуканого рішення, яке знаходиться системою. Методологія пропонує 

дворівневу архітектуру, що інтегрує компонент обмеження і програмний 

компонент [185, с. 94]. Мови програмування в обмеженнях – Sketchpad, 

УТОПИСТ, Thinglab, IDEAL, OPS5, Bertrand, OPL. 

Методологія структурного імперативного програмування – підхід, що 

полягає у завданні хорошої топології імперативних програм, орієнтованої на 
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скорочення кількості загальних витрат на розробку програмного забезпечення. 

Скорочення буде мати місце у результаті того, що і проектні моделі, і 

програмний код будуть мати хорошу структурованість, що дозволяє уникнути 

багатьох помилок [185, с. 97]. Практично на всіх мовах, що підтримують 

імперативну методологію програмування, можна розробляти програми за цією 

методологією, а саме: BLISS, Java, Moduls-2, BASIC, C, Ada. 

Методологія паралельного імперативного програмування – підхід, у якому 

пропонується використовувати явні конструкції для паралельного виконання 

обраних фрагментів програм [185, с. 99]. Мови паралельного імперативного 

програмування: Algol-68, Concurrent Pascal, Ada, Edison, Occam, Linda, Oblig. 

Методологія логічного імперативного програмування – ґрунтується на 

тому, що логічне програмування допускає природну паралельну реалізацію. 

Однією з найбільш яскравих мов логічного паралельного програмування є мова 

Concurrent Prolog, що розвиває логічний підхід до абстрактних специфікацій 

[185, с. 103]. 

Погоджуючись із думкою В. А. Канке щодо того, що введення концепту 

“парадигма програмування” пов’язане з необхідністю усвідомити 

варіабельність мов високого ступеня концептуальності (абстрактності), ми 

дотримуємось і тієї класифікації парадигм програмування, яка наведена 

автором [82, с. 298–300]. Він виділяє автоматно-орієнтоване програмування 

(програма або її фрагмент осмислюються як модель будь-якого формального 

автомата), імперативне програмування (описує процес обчислення в вигляді 

інструкцій, що змінюють стан програми), процедурне програмування (здається 

послідовністю операторів (інструкцій), що визначають процедуру вирішення 

завдання), функціональне програмування (трактує процес обчислення як 

визначення значень функцій у математичному розумінні останніх (на відміну 

від функцій як підпрограм у процедурному програмуванні)), логічне 

програмування (вирішальне значення надається теорії і апарату математичної 

логіки), декларативне програмування (описує щось, а не його створення), 

структурне програмування (програма проектується у вигляді структури блоків), 
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об’єктно-орієнтоване програмування (вирішальне значення надається концепту 

об’єкта, який розуміється як неподільне ціле, що належить класу й володіє 

певною формою поведінки), аспектно-орієнтоване програмування (оперує 

поняттям аспекту, який розуміється як модуль або клас, що реалізує наскрізну 

функціональність), аплікативне програмування (реалізує систематичне 

здійснення застосування одного об’єкта до іншого), подієво-орієнтоване 

програмування (обирається головний цикл програми). До цього переліку 

вважаємо доцільним додати мультипарадигмальне програмування, яке 

позиціонується як програмування з одночасним використанням кількох 

парадигм [106]. 

ІТ-спеціалісти також виділяють поняття “технологія програмування”, 

визначаючи її як таку, що вивчає технологічні процеси та порядок їх 

проходження (з використанням знань, методів і засобів) [185, с. 32]; або як 

сукупність методів і засобів, що дозволяє налагодити виробничий процес 

створення програмного забезпечення [183, с. 7]. До сутності технології 

програмування входять поняття: методологія розробки програмного 

забезпечення, життєвий цикл програми, планування, тестування, забезпечення 

якості, групова розробка, управління версіями, організація колективу 

розробників, модель процесу розробки, модель команди тощо [183; 202; 274].  

Парадигми програмування В. А. Канке пропонує скоротити, виділяючи в 

більш виразному вигляді актуальні для аналізу інформатики концептуальні 

одиниці (підходи до програмування): алгоритмічний підхід (орієнтований на 

алгоритми), логіко-математичний підхід (орієнтований на логіко-математичні 

засоби); процедурний підхід (процедурна й імперативна парадигми, структурне 

програмування), об’єктно-орієнтований підхід (пов’язує воєдино дані та 

програми, об’єкти та процеси, у своїх специфікаціях включаючи аспектне й 

подієве програмування) [82, с. 301].  

Не зважаючи на розмаїтість термінології, більшість авторів підручників 

для програмістів і викладачів закладів вищої освіти погоджуються, що майбутні 

інженери-програмісти мають оволодіти у процесі професійної підготовки 
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кількома мовами програмування і навчитися різним методологіям, парадигмам і 

підходам до програмування. Так, наприклад, російські науковці 

В. Є. Жужжалов і О. А. Баранова [66] пропонують навчання інформатики на 

основі інтеграції таких парадигм програмування, як процедурне програмування, 

об’єктно-орієнтоване, логічне та функціональне. Автори пропонують почати з 

ознайомлення з процедурним програмуванням на основі мови Pascal і вивчити 

загальну характеристику мови, типи даних, оператори, вбудовані та стандартні 

функції і процедури, підпрограми, рекурсії, стандарти мови та її реалізації. 

Потім у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування з 

використанням Object Pascal ознайомитися з особливостями синтаксису мови та 

розібрати на практиці приклади програм на Object Pascal. Наступним кроком 

вони пропонують вивчення логічного програмування за допомогою 

ознайомлення з елементами синтаксису, процедурною семантикою, 

арифметичними та графічними предикатами мови Пролог. На завершення 

В. Є. Жужжалов та О. А. Баранова знайомлять студентів із функціональним 

програмуванням на основі мови LISP.  

Цікавою є методична система навчання інформатики, запропонована цими 

науковцями, яка ґрунтується на трьох етапах: підготовчому (мотивація 

навчання студентів мови програмування), етап вправ (виконання студентами 

різних видів завдань з наростанням складності, визначенням мірності (обсягу) і 

ритму в роботі (плановості)), заключному (самоконтроль і контроль з боку 

викладачів, оцінку роботи студента з конкретними рекомендаціями на 

майбутнє). Проте, на нашу думку, такий підхід не є доцільним. Адже 

найскладнішим у розумінні для студентів є логічне програмування, тому краще 

перенести ознайомлення з ним на старші курси, а функціональне 

програмування вивчати до того, як студентів пропонується ознайомити з 

об’єктно-орієнтованим програмуванням. 

Сьогодні одним із перспективних напрямів розвитку програмування є веб-

програмування, тому останні 10 років вивчення засобів розробки сайтів і веб-

додатків запроваджується у процес професійної підготовки майбутніх 
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інженерів-програмістів. Так, зокрема Н. Л. Слугіна та М. В. Трофимов [257] 

вважають, що введення дисциплін, спрямованих на вивчення веб-

програмування та веб-дизайну, сприятиме формуванню у студентів  

ІТ-спеціальностей таких компетентностей: здатність працювати з інформацією 

в глобальних комп’ютерних мережах; здатність ставити й вирішувати 

прикладні завдання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; здатність застосовувати до вирішення прикладних завдань базові 

алгоритми обробки інформації, виконувати оцінку складності алгоритмів, 

програмувати й тестувати програми; володіння широкою загальною 

підготовкою (базовими знаннями) для вирішення практичних завдань у галузі 

інформаційних систем і технологій; здатність проводити технічне та робоче 

проектування; здатність використовувати технології розробки об’єктів 

професійної діяльності; готовність адаптувати додатки до постійно змінюваних 

умов функціонування; здатність брати участь у створенні й управлінні ІС на 

всіх етапах життєвого циклу. Автори зазначають, з метою формування 

зазначених компетентностей для студентів може бути сформовано навчальне 

завдання на розробку, створення, впровадження і супровід Інтернет-проекту 

(корпоративний сайт, інтернет-магазин, тематичний портал, сервісний сайт, 

соціальна мережа і ін.). Потім у побудові навчального процесу, спрямованого 

на поетапне виконання завдання, на кожному етапі роботи над проектом до 

вивчення включаються відповідні технології. Таким чином, у ході виконання 

такого завдання будуть вивчені й застосовані на практиці веб-технології, що 

користуються найбільшим попитом на ІТ-ринку парці; сформовані 

компетентності, що пов’язані з дослідженням, розробкою, впровадженням і 

супроводом інформаційних систем, а також проектні компетентності. 

Нині широкого розповсюдження як потужна програмна технологія 

отримало об’єктно-орієнтоване програмування (ООП), ставши вагомою 

альтернативою традиційним процедурним методам програмування. 

Досліджуючи можливості об’єктного підходу щодо активізації пізнавальної 

діяльності студентів у процесі навчання чисельних методів Семериковим С.О. 

було розроблено методику викладання чисельних методів у об’єктно-
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орієнтованій технології програмування. У результаті чого автором доведено, 

що запровадження об’єктного підходу в навчальному процесі впливає на 

методичну систему навчання чисельних методів на всіх її рівнях: на рівні цілей 

навчання – з’являється мета вивчення чисельних методів як логічного 

продовження курсів математики та програмування і необхідної основи курсу 

моделювання; на рівні змісту навчання – виникає потреба якісної перебудови 

усього курсу чисельних методів; на рівні методів навчання – дозволяє ширше 

застосовувати продуктивні, розвиваючі методи навчання дослідницького 

характеру; на рівні засобів навчання – виникає можливість побудови об’єктно-

орієнтованих ППЗ, таких, як інструментально-виконавча система навчання та 

тестування TUTOR; на рівні організаційних форм – упровадження таких 

прогресивних форм навчання, як групова й індивідуально-диференційована та 

поява такої форми, як лекції-семінари [246, с. 191]. 

Інші науковці та практики пропонують навчання методологій програмування 

майбутніх інженерів-програмістів здійснювати на основі конкретних підходів. 

Зокрема Подбєльський В.В. пропонує застосовувати еволюційний підхід, 

тактична мета якого – поставити студента в позицію дослідника, що вимагає не 

тільки активного застосування репродуктивно отриманих знань, а й самостійного 

вивчення специфічних інструментів і засобів, необхідних для вирішення саме тієї 

конкретної проблеми, яка поставлена перед ним як завдання [208, с. 40]. 

А. Г. Федорова, Е. О. Коваль [284], Л. Ф. Насейкіна, О. І. Бойчук [175], 

А. С. Шилін [305] здійснюють акцент на інноваційних підходах до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів, зокрема таких, як олімпіади з 

інформатики, конкурси та турніри з програмування, чемпіонати світу з 

програмування (ACM ICPC), волонтерство у комп’ютерних центрах закладів 

освіти, використання електронних навчальних курсів, електронних систем 

тестування, програмних комплексів, а також інтерактивних форм і методів. Деякі 

науковці (А. В. Самохвалов [243], Т. І. Тихонова [276]) пропонують 

впроваджувати проектний підхід у процесі навчання програмуванню майбутніх 

інженерів-програмістів. Підхід на основі паралельного вивчення мов 
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програмування Бейсик, Паскаль та С пропонують Ю. Л. Кєтков та А. Ю. Кєтков 

[86]. Низка науковців у своїх працях аналізують застосування компетентнісного 

підходу, зокрема, В. Б. Григор’єва [49], Ю. Слюсарчук, Л. Джавала, Л. Угрин 

[259], О. Я. Кучерук [145], Т. Н. Лєбєдєва [150], Д. Є. Щедролосьєв [307] та ін. 

Використання інтегративних підходів та інтегрованих методик пропонують 

Е. С. Бадмаєва [8], В. В. Городилов, С. П. Ковальов, В. В. Мухортов, 

Н. Н. Непийвода, Д. Е. Пальчунов [45], І. Г. Захарова, О. О. Захаров [72]. Причому 

вони пропонують інтеграцію на різних рівнях: у межах вивчення однієї 

дисципліни або у процесі цілісної професійної підготовки. Так, І. Г. Захарова та 

О. О. Захаров, розкриваючи досвід впровадження інтегрованого курсу з 

паралельного програмування, зазначають, що націленість студентів у ході цього 

курсу на отримання конкретних результатів від реалізації проектів, проведення 

обчислювальних експериментів, робота над призначеним для користувача 

інтерфейсом допомагає їм відновити й по-новому осмислити матеріал 

фундаментальних математичних дисциплін, теоретичних основ інформатики й 

інформаційних технологій загалом [72]. А група науковців В. В. Городилов, 

С. П. Ковальов, В. В. Мухортов, Н. Н. Непийвода та Д. Е. Пальчунов вважають, 

що інтегрований підхід до підготовки фахівців з промислового програмування 

повинен містити, як мінімум, п’ять тісно пов’язаних один з одним складових: 

довузівська підготовка (спеціалізовані гуртки та класи); основний вузівський курс; 

організація шкільних і студентських олімпіад; навчання без відриву від 

виробництва (тренінг і сертифікація працюючих фахівців); підготовка та 

консультування викладачів [45].  

Проаналізувавши праці вищенаведених авторів, ми дійшли висновку, що 

доцільною побудовою процесу навчання програмуванню майбутніх інженерів-

програмістів буде така схема (табл. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Схема послідовності вивчення парадигм програмування 

Парадигми Семестр, дисципліна 

Поняття про парадигми. Імперативне, 

модульне, структурне і функціональне 

програмування 

1 Семестр 

“Вступ до спеціальності програміста” 

Процедурне програмування та 

структурна парадигма 

2 Семестр 

“Основи алгоритмізації та 

програмування” 

Об’єктно-орієнтоване програмування 3 семестр 

“Програмування” 

Об’єктно-орієнтоване програмування 

Системне програмування 

4 семестр 

“Програмування” 

“Операційні системи та системне 

програмування” 

Об’єктно-орієнтоване програмування 

Візуальне програмування 

5 семестр 

“Веб-програмування” 

“Програмування” 

Парадигми декларативного та 

логічного програмування 

7 Семестр 

“Основи логічного програмування” 

 

1. Введення до поняття про парадигми програмування та ознайомлення із 

імперативним, модульним, структурним і функціональним програмуванням під 

час вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності програміста” у 1-му семестрі. 

2. Вивчення парадигми процедурного програмування та ґрунтовне 

засвоєння структурної парадигми на заняттях з дисципліни “Основи 

алгоритмізації та програмування” у 2-му семестрі. 

3. Ознайомлення із парадигмою об’єктно-орієнтованого програмування під 

час вивчення дисципліни “Програмування” (3–4-й семестри). 
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4. Заглиблення у парадигму об’єктно-орієнтованого програмування та 

знайомство із системним програмуванням у межах дисципліни “Операційні 

системи та системне програмування” у 4-му семестрі й у ході вивчення 

дисципліни “Веб-програмування” у 5-му семестрі. 

5. Вивчення візуального програмування у межах дисципліни 

“Програмування” у 5-му семестрі. 

6. Надання уявлення про парадигми декларативного та логічного 

програмування у процесі вивчення дисципліни “Основи логічного 

програмування” у 7-му семестрі. 

Таким чином, у процесі професійної підготовки на рівні бакалаврату 

майбутні інженери-програмісти засвоюють основні парадигми програмування. 

Опишемо докладніше пропоновані нами методичні підходи до викладання 

кожної з парадигм програмування. 

Знайомство з сутністю імперативного, модульного, структурного та 

функціонального програмування майбутні інженери-програмісти починають з 

вивчення теоретичного матеріалу під час лекцій з дисципліни “Вступ до 

спеціальності програміста”. У структурі дисципліни передбачено лекцію № 1 за 

темою “Місце програмування і програмного забезпечення в суспільстві”, в якій 

зокрема передбачено висвітлення таких питань: розвиток мов і підходів до 

програмування, парадигми програмування, поняття про імперативне 

програмування, технологія структурного програмування, методи структурного 

програмування, функціональне програмування, технологія об’єктно-

орієнтованого програмування. У ході у лекції студенти отримують відомості 

про вбудовані й іменні функції мови Python, що супроводжується ілюстраціями 

та прикладами у формі презентації (рис. 3.5). 

Лабораторні роботи у цьому курсі представлені у середовищі Сodecademy, 

розроблені таким чином, що поступово відбувається наростання складності. У 

середовищі вивчення мови програмування Python розділено на кілька основних 

тем, які мають певну кількість вправ для досягнення високого рівня розуміння всіх 

питань теми, а також завдання у вигляді кінцевого проекту програми. Середовище 
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надає тому, хто навчається редактор коду й інтерактивний інтерпретатор для 

перевірки правильності виконання кожної вправи і завдання (рис. 3.6).  

  
  

Рис. 3.5. Приклади слайдів презентації до лекції № 1 

 

 

Рис. 3.6. Розділ онлайн-середовища Codecademy для вивчення мови 

програмування Python 

 

Якщо завдання виконане правильно, про це повідомляється користувачу та 

здійснюється перехід на наступну вправу або тему. Якщо завдання виконане не 

правильно, то повідомляється про помилки й надається спроба їх виправити. 
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Ресурси для навчання надаються безкоштовно, а можливість пройти тестування 

або скласти власний проект є платними послугами. 

У цьому середовищі студенти спочатку знайомляться з імперативним 

програмуванням, вивчаючи поняття про інструкції (команди), розуміючи 

послідовність їх виконання, працюючи зі змінними й даними, які під час 

виконання інструкції можуть записуватися в пам’ять. Наприклад, у 

лабораторній роботі № 2 “Python Syntax (Синтаксис Python)” одним із завдань є 

таке: у запропонованому коді дописати у рядку 8 у змінній total значення 

вартості їжі плюс чайові від вартості замовленої їжі: 

Вихідний код Рішення 

1 # Assign the variable total 

on line 8! 

2 

3 meal = 44.50 

4 tax = 0.0675 

5 tip = 0.15 

6 

7 meal = meal + meal * tax 

8 

9 

10 print("%.2f”% total) 

1 # Assign the variable total 

on line 8! 

2  

3 meal = 44.50 

4 tax = 0.0675 

5 tip = 0.15 

6  

7 meal = meal + meal * tax 

8 total = meal + meal * tip 

9  

10print("%.2f”% total) 

 

У 3-ій лабораторній роботі “Strings and console output (Рядки і виведення у 

констоль)” майбутні інженери-програмісти знайомляться зі модульним 

програмуванням, застосовуючи модулі, що підключаються до обробки рядків, 

наприклад модуль datetime у 1-му рядку: 

 

1 from datetime import datetime 

2 now = datetime.now() 

3  

4 print ‘%s/%s/%s ‘‘%s:%s:%s’% (now.month, now.day, 

now.year,now.hour, now.minute, now.second) 
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Далі у лабораторній роботі № 4 “Conditionals and control flow (Умовні 

оператори та управління потоком)” студенти починають використовувати 

структурне програмування, знайомлячись з поняттям про умовні оператори мови 

Python.  

П’ята лабораторна робота “Functions (Функції)” передбачає вивчення 

функціонального програмування. Студенти вчаться використовувати функції у 

структурі своїх програм.  

У більшості лабораторних робіт цієї дисципліни використовується метод 

програмування з пропусками, коли студенту потрібно дописати правильно код, для 

того, щоб програма запрацювала й інтерпретатор видав вірну відповідь, яка 

порівнюється з еталоном і у разі спів падіння завдання вважається виконаним. 

Через те, що студенти починають знайомитися з основами програмування у межах 

цієї дисципліни, ми вважаємо такий підхід найбільш доцільним. У деяких інших 

завданнях використовується метод написання програм за зразком, що також для 

програмістів-початківців, якими є студенти 1-го курсу, є найбільш доцільним. Так, 

у 5-ій лабораторній роботі є завдання на написання функції за зразком: 

 

def speak(message): 

 return message 

if happy(): 

 speak(“I’m happy!") 

elif sad(): 

 speak(“I’m sad.") 

else: 

 speak(“I don’t know what I’m feeling.") 

 

Також у цій лабораторній роботі студентам пропонується написати функцію за 

її описом, наприклад: 

1. По-перше, def функція має назву distance_from_zero з одним 

аргументом (обрати будь-яке ім’я). 
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2. Якщо тип аргументу є int або float, функція має повернути значення 

abs аргументу. 

3. В іншому випадку функція має повернути “Nope”. 

Наступні лабораторні роботи у цій дисципліні передбачають використання 

всіх вивчених підходів і подальше ускладнення завдань. 

Вивчення парадигми процедурного програмування та ґрунтовне засвоєння 

структурної парадигми відбувається, як вже зазначалося, на заняттях з дисципліни 

“Основи алгоритмізації та програмування” у 2-му семестрі. 

Теоретичний матеріал з структурного і процедурного програмування 

представлений як лекційним матеріалом, так і додатковими навчальними 

матеріалами для самостійної роботи у навчальному посібнику [135] та програмно-

методичному комплексі, описаному у п. 2.4. Починаючи з поняття алгоритму та 

програми, ознайомившись із концепцією даних у мові Python, студенти спочатку 

оперують поняттями структурного програмування, знайомлячись із лінійними 

програмами, освоюючи поняття складності виразів, оптимізації обчислень і 

лінійних програм, програмуванням та оптимізацією розгалужень. Зокрема у процесі 

пояснення поняття умови, використовуючи метод унаочнення, на лекційному 

занятті студентам подається синтаксична діаграми (рис. 3.7), що визначає умовний 

оператор. 

 

Рис. 3.7. Синтаксична діаграми, що визначає умовний оператор 

 

У ході пояснення зазначається, що інструкція if обчислює одне за іншим 

вирази testN в основній гілці й необов’язкових гілках elif до тих пір, поки 

не буде отримана істина, і виконує відповідний йому блок коду. Якщо всі 

вирази дають “неправда”, виконується блок коду необов’язкової гілки else. 

Звертається увага на те, що в тілі умовного оператора може використовуватися 
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й інший умовний оператор, що створює можливість реалізовувати багаторазове 

розгалуження. Тут вважаємо доцільним супроводжувати пояснення 

теоретичного матеріалу практичними прикладами мовою, що вивчається. 

 

x = int(input()) 

y = int(input()) 

if x > 0 and y > 0: 

 print(“Перша чверть”) 

elif x > 0 and y < 0: 

 print(“Четверта чверть “) 

elif y > 0: 

 print(“Друга чверть”) 

else: 

 print(“Третя чверть”) 

 

Таким чином, студенти відразу бачать, яким чином можна реалізувати 

теоретичні знання у практиці програмування. 

Далі майбутні інженери-програмісти знайомляться з поняттями операторів 

циклу. Подається поняття циклу як основного засобу програмування, що 

дозволяє коротко записувати алгоритм, який виконує велику кількість дій. Для 

реалізації циклічних алгоритмів у мові Python використовуються оператор 

циклу з параметром та оператор циклу з передумовою. Для засвоєння цих 

понять пропонуються синтаксичні діаграми цих структур (рис. 3.8, 3.9), які 

наочно демонструють різницю між ними. 

 

Рис. 3.8. Синтаксична діаграма, що визначає оператора циклу з параметром 

 

Рис. 3.9. Синтаксична діаграма, яка визначає оператор циклу з передумовою 
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Навівши кілька прикладів простих завдань, що реалізуються через 

одиничний цикл (з параметром і з передумовою), вважаємо доцільним перейти 

до ілюстрації такого поняття в структурному програмуванні як “суперпозиції”. 

Доречно спочатку представити графічно це поняття, відобразивши вкладення 

різних пар структур один в одного (когнітивні схеми). Наприклад, структура 

типу “розвилка, вкладена в цикл” зображена на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Приклад вкладеної структури у структурному програмуванні 

 

Для засвоєння понять структурного програмування студентам 

пропонується перелік завдань і вправ з навчального посібника, наприклад, на 

рішення геометричних (обчислення внутрішніх кутів трикутника, знаходження 

найкоротшої сторони трикутника з вершинами АВС, знаходження квадрату 

найменшої площі, попадання точки усередину трикутника із заданими 

координатами тощо) чи алгебраїчних (рішення систем нерівностей, рішення 

систем лінійних рівнянь, знаходження значень функції, знаходження галузі 

функції тощо) задач.  

З метою перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу студенти 

проходять автоматизоване тестування у середовищі програмно-методичного 

комплексу (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Приклад тестування з теми структурного програмування у ПМК 

“Основи алгоритмізації та програмування” 

 

У ході викладання структурного програмування студентам дається поняття 

про принципи низхідного проектування і покрокової деталізації, що також є 

частиною структурної алгоритмізації, і шляхом рішення щодо нескладних 

завдань виробляються найпростіші навички такої діяльності.  

Наступним завданням є введення поняття підпрограм як одного з 

найважливіших у процедурному програмуванні понятті. Доцільно це поняття 

показати на блок-схемах як допоміжні алгоритми, з яких згодом виростуть 

процедури й функції.  

Технологія програмування на мові типу Python пропонує проектувати 

програми методом послідовних уточнень. На кожному етапі уточнення 

програміст розбиває завдання на деяке число підзадач, визначаючи тим самим 

кілька окремих підпрограм. Концепція підпрограм дозволяє виділити підзадачі 

як явні підпрограми. У мові програмування Python процедура – це функція, яка 

не повертає ніякого значення. Строго кажучи, процедури повертають значення 

None (вбудоване ім’я). Значення None зазвичай не виводиться інтерпретатором. 
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Поняття процедурного програмування у ході викладання лекційного 

матеріалу ілюструється рисунком (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Ілюстрування поняття процедурного програмування 

 

Майбутні інженери-програмісти мають засвоїти, що при процедурному 

програмуванні програма розбивається на частини відповідно до алгоритму, а 

кожна частина (підпрограма, процедура) є складовою частиною алгоритму. 

Процедури містять послідовність кроків для виконання, у ході чого будь-яка 

процедура може бути викликана з будь-якої точки.  

Після вивчення процедурного програмування майбутні інженери-

програмісти починають вивчати курс об’єктно-орієнтованого програмування, 

який є одним з провідних курсів їх професійної підготовки. Основна мета курсу 

полягає у формуванні фундаментальних понять, методів та ідіом 

програмування: поняття класів та об’єктів, алгоритмічних конструкцій, 

структур даних, комп’ютерної програми, мови програмування, методології і 

технології програмування та методів їх застосування для розв’язання певних 
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класів задач, а також в ознайомленні студентів з основами об’єктного підходу, 

оцінкою якості програмного забезпечення, вимогами до програмного коду, що 

повторно використовується; шляхами використання шаблонів проектування; 

виробленні навичок об’єктного програмування з використанням наскрізного 

прикладу еволюції програмного додатку. 

Завданнями вивчення об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) 

майбутніми інженерами-програмістами є закладення в основу конструювання і 

використання складних (динамічних) структур даних парадигми абстрактного 

типу даних, з наступним переходом до об’єктно-орієнтованого підходу; 

формування творчого підходу до розв’язування практичних задач і вмінь і 

навичок для самостійного аналізу та дослідження проблем; розвиток здатність і 

відчуття необхідності до постійної самоосвіти та самовдосконалення, наукового 

пошуку шляхів удосконалення процесу розробки алгоритмів і програм. 

Ми вважаємо, що під час вивчення ООП слід створити сприятливі умови 

для розвитку прагнення до пошуку шляхів удосконалення роботи майбутніх 

інженерів-програмістів, активізації пізнавальної діяльності, творчої активності, 

самостійного дослідницького пошуку нових знань. З цієї точки зору важливого 

значення набуває організація самостійної роботи студентів, їх участь у науково-

дослідній роботі, пропаганда серед населення сучасних засобів і методів 

збирання, зберігання, опрацювання, передавання, подання, використання 

інформації, роз’яснення їх впливу на розвиток інформаційного суспільства. 

Вивчення парадигми ООП у межах дисципліни “Програмування” (3-4 

семестр), на нашу думку, доцільно здійснювати на основі мов програмування 

С++ або С#. Мова Python, яка вивчалася у ході ознайомлення з парадигмами 

імперативного, модульного, структурного, функціонального та процедурного 

програмування, також підтримує об’єктно-орієнтовану парадигму. Те, що ми 

пропонуємо вивчати С, не означає, що ООП не доцільно вивчати на основі 

Python. У цьому випадку ми дотримуємося положення про те, що майбутні 

інженери програмісти мають ознайомитись у процесі професійної підготовки з 
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різними мовами програмування, тому вважаємо слушним на 2-му році навчання 

ввести вивчення мови С, як потужної сучасної мультипарадигмальної мови.  

На лекційних заняттях у студентів формується уявлення про основну ідею 

об’єктно-орієнтованого програмування, зокрема сутність ООП порівняно зі 

структурним підходом пояснюється на прикладі гри у теніс з використанням 

презентації (метод унаочнення) (рис. 3.13). Також майбутні інженери-

програмісти вивчають основні поняття ООП (класи, private і public, класи з 

конструкторами, об’єкти, поліморфізм, спадкування, віртуальні класи тощо). 

Таким чином, майбутні інженери-програмісти мають отримати навички 

розробки коректних програм, інваріантні до мови програмування високого 

рівня, що використовується; навчитися реалізації коректних програм на обраній 

робочій мові програмування (C++) з урахуванням особливостей її конкретної 

реалізації на комп’ютері (конкретної системи програмування – Visual C++); 

набути вмінь використовувати шаблони проектування при створенні складного 

програмного забезпечення; виробити навички використання стандартних 

бібліотек С++, бібліотеки STL (Standard Template Library), каркасів додатків 

використовуючи MFC (Microsoft Foundation Classis). Це дозволить забезпечити 

формування алгоритмічного стилю мислення та вміння комп’ютерної реалізації 

складних програмних систем. 

Заглиблення у парадигму об’єктно-орієнтованого програмування та 

одночасне знайомство з системним програмуванням ми пропонуємо у межах 

вивчення дисципліни “Операційні системи та системне програмування”  

в 4-му семестрі. Ця дисципліна вивчається протягом 2 семестрів (3 та 4-й) і 

розділена на дві частини. 

Перша присвячена вивченню можливостей операційних систем (ОС) і 

здобуття базових навичок інсталяції і налаштування ОС (Linux, Unix, Windows, 

Mac OS) і додаткових програмних засобів, що забезпечують стале 

функціонування ОС. 
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Рис. 3.13. Сутність ООП порівняно із структурним підходом 
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Друга – вивченню засобів розробки програмного забезпечення для ОС з 

використанням системного програмування. У результаті вивчення цієї 

дисципліни студент повинен оволодіти загальними та професійними 

компетентностями, основною з яких є уміння користуватися сучасними 

парадигмами програмування для розробки та проектування комп’ютерних 

програмних систем. 

Під час лекційних занять майбутні інженери-програмісти знайомляться з 

поняттями системного програмування (процеси, потоки, системні виклики); 

особливостями взаємодії програм з ОС, керування пам’яттю та потоками в 

операційній системі, введення і виведення інформації в ОС, взаємоблокування; 

питаннями безпеки та розробки ОС. У ході лабораторних робіт студенти 

вчаться розробляти додатки з використанням інтерфейсу прикладного 

програмування (Application Programming Interface, API) операційних систем 

Windows компанії Microsoft, основну увагу приділяючи базовим системним 

службам, включаючи управління файловою системою, процесами і потоками, 

міжпроцесорною взаємодією, а також мережеве програмування і синхронізація. 

Для вправ використовуються переважно реалістичні сценарії, запропоновані у 

книзі Дж. М. Харта [291]. 

Зважаючи на складність освоєння парадигми ООП та потребу у 

формуванні компетентностей майбутніх інженерів-програмістів у галузі 

розробки веб-ресурсів і додатків студенти під час вивчення дисципліни “Веб-

програмування” у 5-му семестрі також застосовують цю парадигму. Крім того, 

студенти вивчають модель і структуру Інтернет-сервера, технології 

розподілених додатків, засоби проектування інформаційних веб-ресурсів з 

інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів за допомогою технологій 

Java, PHP тощо, протоколи Інтернет, основи веб-дизайну, методи захисту 

інформації в Інтернет-ресурсах, методи розробки та підтримки Інтернет-

ресурсів. Вони навчаються розробляти програмне забезпечення для локальних 

комп’ютерних мереж, Інтернет-серверів, інформаційних порталів Інтернет, веб-
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інтерфейсів, а також налаштовувати й обслуговувати це програмне 

забезпечення. 

Лекційні заняття повністю охоплюють весь матеріал, необхідний для 

освоєння дисципліни. Вивчення починається з основ Інтернет, продовжується 

ознайомленням з мовою розмітки гіпертекстів HTML і мовою CSS. Далі 

читаються лекції з мови JavaScript та її застосування у створенні HTML-

сторінок і лекції, присвячені мові програмування PHP, де розглядаються основи 

PHP, змінні, константи, структури управління, функції, масиви, робота з 

рядками, формами, базами даних. 

Окремою темою лекційного курсу є об’єктно-орієнтоване програмування. 

Розглядаються основи ООП, оголошення класу, створення екземпляра класу, 

успадкування, методи й властивості класу, конструктори, деструктори, 

інтерфейс, виключення, а також бібліотека SPL. 

Лабораторні роботи мають типову для такого виду робіт структуру: назва, 

мета, література, короткі теоретичні відомості, покрокова інструкція, 

забезпечена за потребою графічним матеріалом, питання для самоперевірки. 

Інструкції побудовані таким чином, що подальші завдання лабораторної роботи 

ґрунтуються на виконанні попередніх. У процесі виконання лабораторних робіт 

студенти індивідуально або в групах створюють проекти, під час роботи з 

якими знайомляться з основами роботи з бібліотекою jQuery і методами 

валідації введених даних у HTML-форму, створюють серверну логіку, 

використовуючи PHP і MySQL, вивчають SPL Framework. Розроблювані під час 

виконання лабораторних робіт проекти додаються до особистого портфоліо 

майбутніх інженерів-програмістів. 

Завдання для самостійної роботи містять теоретичний матеріал, не 

розглянутий на лекціях, а також практичні завдання, що дозволяють студенту 

розвинути навички, сформовані на лабораторних заняттях. 

Організація процесу навчання веб-програмування нами докладно описана 

у статті [191]. 
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Навчання майбутніх інженерів-програмістів технологіям візуального 

програмування має два аспекти: навчання інструментарію візуального 

програмування (Visual Studio, App Inventor та ін.) або навчання візуальних мов 

програмування (Дракон, G, Microsoft Visual Programming Language та ін.). Як 

зазначають Н. Н. Дацун і Л. Ю. Уразаєва, плюси вивчення візуального 

програмування зрозумілі: у програмуванні з використанням візуальних об’єктів 

людина спирається на образи, навчання активізує різні рівні мислення [56]. Але 

є й мінус – може статися гальмування у розвитку програмування, у зв’язку з 

важкістю засвоєння візуальних символів, на які слід опиратись у 

програмуванні, наприклад, у LabView. Тому частою практикою у закладах 

вищої освіти є вивчення інструментарію візуального програмування [2; 32; 

297]. 

Ми пропонуємо у процесі вивчення дисципліни “Візуальне 

програмування” професійну підготовку майбутніх інженерів-програмістів 

сконцентрувати на вивченні та практичному засвоєнні модельних, мовних і 

програмно-технологічних засобів проектування і розробки програмних 

продуктів за допомогою середовищ візуального об’єктно-орієнтованого 

програмування. На лекційних заняттях студенти засвоять основні концепції 

візуального програмування; способи представлення даних; базові компоненти й 

особливості технологій візуального програмування; способи представлення 

простих форм; способи створення документо-орієнтованих вікон; способи 

створення анімації; особливості формування одномірних та багатомірних 

масивів; правила формування виразів і використання операцій; особливості 

конструкцій управління та найбільш поширені алгоритми з їх використанням; 

основні принципи об’єктно-орієнтовного програмування; особливості сучасних 

операційних систем і їх інтерфейсів; основні правила створення та 

використання складних типів даних у програмах; особливості роботи з 

файлами.  

Під час лабораторних занять вони навчаться застосовувати на практиці 

одержані знання з розробки додатків, що функціонують у середовищі Windows; 
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здійснювати пошук методів розв’язування задач, передбачення наслідків 

виконання програми та всебічний аналіз одержаних результатів; користуватися 

довідковою системою інтегрованого середовища для вирішення питань, що 

постають у ході реалізації поставленої мети. 

Під час навчання візуального програмування ми використовуємо вербальні 

(у викладі лекційного матеріалу) і практичні (виконання лабораторних робіт, 

практикумів, рішення задач) методи, роблячи основний акцент на практичних 

методах, адже таким чином майбутні інженери-програмісти не тільки 

отримують нові знання, а й набувають практичних навичок, необхідних у 

майбутній професійній діяльності. Викладач у процесі навчання вказує мету 

роботи, проводить інструктаж, спрямовує і перевіряє хід виконання роботи. У 

діяльності студентів переважає практичний компонент, особливу роль відіграє 

самостійний процес навчання, що дозволяє здійснити пошук даних і шляхи 

рішення задачі. Для підтримки самостійної роботи студентів використовуються 

додаткові інформаційні ресурси університету (сайти, система дистанційного 

навчання, соціальні мережі). 

У зв’язку із тим, що парадигми декларативного й логічного програмування 

вважаються найбільш складними для засвоєння, їх вивчення ми плануємо на 

останньому році професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

Вивчення дисципліни “Основи логічного програмування” спрямоване на 

забезпечення базової підготовки студентів у галузі декларативного 

програмування, знайомство з основними поняттями та технікою логічного 

програмування; підготовку до опанування сучасними технологіями розробки 

прикладного програмного забезпечення з інтелектуальними властивостями. 

Ознайомлення з основами логічного програмування сприяє вирішенню 

проблеми отримання логічних знань, розвитку логічного мислення майбутніх 

інженерів-програмістів.  

Важливими завданнями вивчення дисципліни є сформувати у студентів 

загальні методологічні основи та практичні навички розробки програмних 

систем з використанням логічного підходу до програмування; розкрити сильні 
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та слабкі сторони логічної парадигми програмування; розвивати у студентів 

сучасний професійний світогляд і познайомити з нестандартними підходами до 

розв’язування задач на комп’ютерах; здобути первинні навички побудови 

моделей на основі логічної парадигм; забезпечити вивчення і засвоєння 

студентами тих понять і методів логічного програмування, які можуть бути 

використані ними у проектуванні та розробці програм з використанням логічної 

парадигми; ознайомити з технікою програмування задач штучного інтелекту. 

Студенти мають зрозуміти, що логічне програмування є потужним засобом 

для програмування у вирішенні будь-якої задачі, будь то традиційні додатки 

або бази даних. Ця парадигма програмування часто застосовується для 

моделювання систем для чого студенти мають розуміти основні моменти 

системного підходу, що базується на математичній логіці. Головне те, що 

логічне програмування є засобом, що дозволяє у процесі моделювання 

реального світу чи конкретної комп’ютерної програми на основі отриманої 

моделі, розвивати логічне мислення у тих аспектах, які не доступні за 

використання імперативних мов програмування. 

Таким чином, ми вважаємо доцільним вивчення кількох мов 

програмування у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, і таким чином, проілюструвати різні парадигми й методології 

програмування. Ми запропонували послідовність такого вивчення, що 

починається з теоретичних питань інформатики, програмування й 

алгоритмізації через вивчення імперативного, модульного, структурного, 

функціонального, процедурного, об’єктно-орієнтованого програмування до 

декларативного, логічного програмування. Побудована таким чином 

професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів дозволяє адаптувати 

отримані ними компетентності до мінливої ситуації в сфері інформаційних 

технологій і ринку праці, що своєю чергою дозволяє на високому рівні 

здійснювати у майбутньому їх професійну діяльність. Використання методів 

унаочнення, когнітивного та практико-орієнтованого підходу є тим підґрунтям, 
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на якому базується якісна професійна підготовка майбутніх інженерів-

програмістів. 

 

3.4. Методика викладання технологій розробки програмних продуктів 

 

За останні десятиліття технології розробки програмного забезпечення 

отримали величезний розвиток як самостійний інженерний і науковий напрям, 

що включає велику кількість спеціальних дисциплін і технологічних умінь, 

передбачених відповідними міжнародними стандартами. Згідно з визначенням 

Міжнародної організації зі стандартів (International Organization for 

Standardization – ISO) під стандартизацією розуміється діяльність, спрямована 

на досягнення оптимального ступеню упорядкування у певній сфері засобами 

встановлення положень для загального й багатократного використання у 

відношення реально існуючих і потенційних завдань [385, с. 5]. Застосування 

різноманітних форм і методів стандартизації у процесі розробки програмних 

продуктів (інженерія програмного забезпечення, програмна інженерія) 

пов’язують із ефективністю їх виробництва та з покращанням якості 

програмного забезпечення. Важливою якістю таких стандартів є те, що 

дотримання і виконання встановлених у них норм, правил та інших вимог не є 

обов’язковим, а є рекомендованим [14, с. 13]. 

Метою процесу стандартизації можна вважати досягнення оптимального 

ступеня впорядкування технічної та управлінської діяльності в галузі розробки 

програмних засобів як продукції. Для досягнення цієї мети встановлюються 

положення, необхідні для перетворення сукупності потреб клієнтів та інших 

зацікавлених сторін, наявних очікувань і обмежень в ефективне, 

конкурентоспроможне рішення і для супроводу цього рішення протягом його 

життя.  

Основними розробниками стандартів системної та програмної інженерії 

сьогодні є сьомий підкомітет Об’єднаного технічного комітету 1 ISO та 

Міжнародної електротехнічної комісії IEC “Системна і програмна інженерія” 
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(ISO / IEC JTC1 / SC7 Software and systems engineering), яким створено 

стандарти, що підтримують розробку систем і програмних засобів і управління 

їх життєвим циклом [359], та Технічний комітет 184 “Системи промислової 

автоматизації та інтеграція” (ISO / TC 184 Industrial automation systems and 

integration), серед розробок якого багато десятків специфікацій, сімейство 

стандартів ISO 10303 “Системи автоматизації виробництва і їх інтеграція. 

Подання даних про виріб і обмін цими даними” [357]. Також до стандартів 

програмної інженерії відноситься перелік стандартів проекту Body of 

Knowledge and Curriculum to Advance Systems Engineering (BKCASE), зокрема 

Керівництво до зводу знань у галузі системної інженерії (Guide to the Systems 

Engineering Body of Knowledge – SEBoK), де розглянуті питання життєвого 

циклу програмного засобу. Це Керівництво протягом останніх двох років 

розробляється провідними світовими експертами з інженерії і має кілька версій. 

На сьогодні актуальною є версія Керівництва SEBoK 1.8 (2017 р.) [347].  

Знання, вміння і навички, отримані на перших трьох курсах закладів вищої 

освіти під час вивчення фундаментальних дисциплін у галузі теоретичної 

інформатики та технологій програмування відіграють значну роль у підготовці 

висококваліфікованих розробників і дослідників у галузі програмування. Крім 

того, володіння поняттями з галузі розробки програмних продуктів нині є 

важливою вимогою ринку праці. Тому вивчення стандартів інженерії 

програмного забезпечення дають міцне підґрунтя для навчання методам і 

засобам створення систем і програмного забезпечення.  

У зв’язку із вищезазначеним вважаємо у ході професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів надати їм теоретичні знання та практичні 

вміння у галузі розробки програмних продуктів відповідно до сучасних 

міжнародних стандартів.  

Погоджуючись із думкою С. Е. Абасова, ми вважаємо, що професійна 

підготовка майбутніх інженерів-програмістів повинна мати такі акценти в 

навчальних планах і програмах: 

– від програмування й аналізу до проектування; 
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– від програмування “в малому” до програмування “в великому”, 

спираючись на готові архітектури та компоненти; 

– від індивідуальної діяльності до групової; 

– від розробки до супроводу; 

– від ігнорування стандартів до їх обов’язкового використання; 

– від недокументованої розробки до документованої; 

– від недоказових дій до доказових; 

– від випадкового до планованого; 

– від фахівців взагалі до ліцензованих фахівців. 

З цією метою ми пропонуємо у системі підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності впроваджувати вивчення відповідних 

тем на різних етапах навчання. 

І етап. На першому році навчання у межах вивчення дисципліни “Вступ до 

спеціальності програміста” майбутні інженери-програмісти оглядово 

знайомляться із поняттями життєвого циклу програмного засобу, 

методологіями розробки програмного забезпечення, технічного завдання, 

тестування програмного забезпечення та методологіями й інструментарієм 

тестування програмного забезпечення, а також стандартизації, сертифікації та 

ліцензування програмного продукту. Завдяки введенню таких понять на 

початку навчання студенти будуть мати правильні уявлення у галузі розробки 

програмного забезпечення про міжнародні вимоги та стандарти розробки 

програмного забезпечення, що сприятиме формуванню в них культури 

програмування, й у процесі подальшого навчання вони будуть мати 

спрямованість на дотримання цієї культури. 

ІІ етап. З 1-го по 4-й рік навчання майбутні інженери-програмісти 

інтенсивно вивчають мови й парадигми програмування під час вивчення 

професійних дисциплін “Програмування”, “Веб-програмування”, “Операційні 

системи та системне програмування”, “Основи логічного програмування”, на 

практиці дотримуючись певних правил, що властиві для виконання певного 

завдання у певних обмежених рамках (навчальне завдання (а не виробниче), 
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конкретна мова програмування, конкретна парадигма програмування, 

обмежений час виконання завдання). Через це уявлення про процес розробки як 

програмного продукту може спотворитися. Для того, щоб цього уникнути, ми 

пропонуємо кілька шляхів:  

1) запровадження командної роботи у процесі виконання лабораторних 

робіт: академічна група розбивається на команди, кожен член команди виконує 

виробничі функції, властиві команді розробників програмного засобу 

(розробник інтерфейсу, програміст, тестувальник, контентер тощо), вони 

працюють над розробкою програмного продукту й наприкінці семестру 

демонструють результати своєї роботи;  

2) впровадження методу проектів: студент у ході виконання лабораторних 

робіт з дисципліни працює над створенням програмного продукту самостійно, 

приміряючи на себе всі виробничі функції у процесі розробки програмного 

засобу; 

3) одноосібна робота над дипломним проектом: студент сам виступає і 

замовником, і виконавцем програмного продукту, він необмежений у часі під 

час виконання лабораторних робіт й у виборі мови і парадигми програмування, 

він має можливість виявити свої творчі здібності, як і в попередньому випадку, 

він виступатиме у кількох ролях, що властиві команді розробників програмного 

продукту; 

4) групова робота над дипломним проектом: поєднує у собі перший і 

третій варіант роботи. 

ІІІ етап. На 4-му році навчання здійснюється закріплення компетентностей 

у галузі розробки програмного забезпечення під час вивчення дисциплін 

“Управління ІТ-проектами” та “Тестування програмного забезпечення”, а також 

виробничої практики. 

Така побудова процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, спираючись на знання інженерії програмного забезпечення, 

дозволить здійснювати підготовку професіоналів, які відповідають вимогам 
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сучасної практики розробки й супроводу, орієнтованого на часту реінженерію 

програмного забезпечення. 

Аналіз літератури з теми дослідження дозволив умовно розділити джерела 

для викладання дисциплін, спрямованих на формування компетентностей у 

галузі розробки програмних продуктів, на п’ять груп: 

1. Перша група – керівництва з програмної інженерії, управління 

проектами та стандарти розроби програмного забезпечення [238; 310; 315; 347; 

351; 357; 359; 385]. 

2. Друга група – фундаментальні роботи з теорії управління програмним 

проектами [155; 158; 235; 392; 393]. 

3. Третя група – праці з опису методологій розробки програмного 

забезпечення [4; 108; 200; 205]. 

4. Четверта група – роботи, присвячені інструментальним засобам 

управління програмними проектами [25; 149; 289; 344]. 

5. П’ята група – праці, присвячені окремим аспектам життєвого циклу 

програмного забезпечення, зокрема тестуванню програмного забезпечення [18; 

55; 83; 156]. 

6. Шоста група – праці з психології колективної роботи та лідерства [16; 

234; 278; 288]. 

Таким чином, основна професійна підготовка у галузі розробки 

програмних продуктів припадає на дисципліни “Управління ІТ-проектами” та 

“Тестування програмного забезпечення”. 

Для методики викладання технологій розробки програмного навчання було 

обрано такі методи: пояснювально-ілюстративний – проведення лекцій 

(вступні, настановні, поточні, оглядові та заключні), семінарів, самостійних 

робіт.  

Структура навчальної лекції з дисциплін “Управління ІТ-проектами” та 

“Тестування програмного забезпечення” має такі складові: 1. Тема. 2. План 

лекції. 3. Словник (за необхідністю). 4. Зміст лекції. 5. Контрольні питання. 
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6. Питання для самостійної роботи. 7. Список рекомендованих джерел. 

8. Дидактичні матеріали (за наявності). 

Процес проведення лекції ділиться на чотири основні етапи: 

1) актуалізація знань студентів (5 хв.); 2) ознайомлення з темою і планом лекції 

(5 хв.); 3) виступ лектора з використанням проблемного викладу матеріалу і 

застосуванням наочних дидактичних матеріалів (електронної презентації) 

(55 хв.); 4) запитання й обговорення матеріалу лекції (15 хв.). 

Семінарське заняття з дисципліни “Управління ІТ-проектами” та 

“Тестування програмного забезпечення” має такі складові: 1. Тема. 2. Мета. 

3. Література. 4. Зміст основної частини заняття (перелік питань (завдань) 

семінару). 5. Теми рефератів, доповідей чи презентацій, які мають бути 

розглянуті (за необхідністю). 6. Питання та завдання для закріплення 

навчального матеріалу, самостійного вивчення й осмислення навчального 

матеріалу. 

Процес проведення семінарського заняття складається з чотирьох етапів: 

1) ознайомлення з темою, метою та переліком питань (завдань) заняття (5 хв.); 

2) вступне слово викладача – спрямування роботи студентів (10 хв.); 3) виступи 

студентів – відповіді на питання семінару чи захист проектів з використанням 

презентації (50 хв.); 4) обговорення представлених проектів, здійснення 

підсумків роботи студентів (15 хв.). 

Лабораторні роботи з дисципліни “Управління ІТ-проектами” та 

“Тестування програмного забезпечення” мають таку структуру: 1. Тема. 

2. Мета. 3. Література. 5. Обладнання. 6. Питання до контролю попередніх 

занять, обговорення, самостійного вивчення та осмислення навчального 

матеріалу. 7. Хід лабораторної роботи з зазначенням завдань і запланованих 

результатів роботи та, за потреби, наведенням теоретичних відомостей.  

Процес проведення семінарського заняття складається з 3-х етапів: 

1) ознайомлення з темою, метою та завданнями роботи (5 хв.); 2) практична 

робота студентів відповідно до означеного ходу роботи (60 хв.); 3) захист 
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лабораторної роботи за результатами її виконання та відповідями на питання 

(15 хв.). 

Під час лекційних занять з дисципліни “Управління ІТ-проектами” 

майбутні інженери-програмісти поглиблюють свої уявлення щодо життєвого 

циклу програмного продукту, методологій розробки програмного забезпечення, 

а також знайомляться з поняттям менеджменту в розробці програмних виробів, 

моделями проектної групи, функціональними ролями в колективі розробників, 

методологіями проектування, принципами та прийомами оперування вимогами 

до програмного виробу, концептуальною базою проекту, засобами планування 

та спостереження за проектом. 

На лабораторних заняттях студенти вчаться визначати необхідний обсяг 

проектних робіт з розробки програмного продукту, здійснювати комунікації 

важливих ідей і захисту своєї точки зору, ефективно організовувати роботу 

команди й відслідковувати комунікаційні потоки в команді розробки 

програмного засобу, встановлювати та розроблювати програмне забезпечення 

під певні операційні системи; застосовувати розроблене програмне 

забезпечення у професійній діяльності; створювати й вести технічну та 

програмну документацію. 

Самостійна робота студентів спрямована на оволодіння програмним 

інструментарієм управління проектами. Зокрема вважаємо доцільним 

ознайомити майбутніх інженерів-програмістів з програмним забезпеченням, яке 

використовується з метою організації виробничої діяльності, наприклад 

“Битрикс24” або “Мегаплан”. У ході вивчення дисципліни можна скористатися 

послугою розміщення системи “Битрикс24” [218] у хмарі. Після налаштування 

системи та заведення студентів як її користувачів, викладач може планувати 

роботу студентів та управляти завданнями, контролюючи своєчасне виконання 

завдань. Студенти можуть контролювати витрати часу й інших ресурсів на 

виконання навчальних завдань. Вони засвоюють на практиці поняття термінів 

виконання роботи (дедлайн), засвоюють вміння планувати час і свою роботу. 

Застосовувані у системі “Битрикс24” лічильники допомагають стежити за 
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виконанням завдань, не забувати про терміни, дозволяють легко контролювати 

роботу підлеглих. Плюсом системи є те, що завдання можна представити у 

вигляді діаграми Ганта – класичної стрічкової діаграми, яка наочно відображає 

тимчасові рамки завдань у тій послідовності, в якій вони повинні проходити 

протягом проекту. Поглянувши на діаграму, викладач і студент відразу бачать, 

скільки всього завдань по проекту, скільки з них завершено та скільки 

знаходиться в роботі, які завдання прострочені, а які – взагалі без терміну. 

Також система дозволяє зробити й відобразити звіти про ефективність, що 

дозволяє викладачу швидко визначити, наскільки результативно працює кожен 

студент.  

Під час лекційних занять з дисципліни “Тестування програмного 

забезпечення” майбутні інженери-програмісти поглиблюють свої знання щодо 

тестування програмного забезпечення, методологій й інструментарію 

тестування програмного забезпечення та засвоюють нові поняття такі як якість 

програмного продукту, верифікація, формальні інспекції, види та техніки 

тестування, методи пошуку помилок у програмах, критерії вибору тестів, 

особливості тестування Web-ресурсів, регресійного тестування та 

документування процесу тестування програмного забезпечення. 

Зокрема, використовуючи когнітивний підхід, студентам пропонується 

створення метальних карт за матеріалами курсу. Так було розроблено 

ментальну карту видів тестування (рис. 3.14). 

На лабораторних заняттях студенти вчаться оцінювати складність 

тестування програмного продукту з використанням моделі; побудувати набір 

тестів для тестування різних видів програмного забезпечення; тестувати 

програмне забезпечення; використовувати методи ручного тестування 

програмного забезпечення; використовувати програмне забезпечення для 

автоматизованого тестування програмного забезпечення; здійснювати 

документування процесу тестування програмного забезпечення; створення 

тестів на основі UML діаграм варіантів. 
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Рис. 3.14. Ментальна карта “Види тестування” 

 

Самостійна робота майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення 

дисципліни “Тестування програмного забезпечення” спрямована на оволодіння 

поняттями щодо ключової ролі тестувальника програмного забезпечення, 

інструментарієм тестування тестувальника програмного забезпечення (для 

навантажувального тестування, для GUI тестування, для тестування з 

графічним інтерфейсом, для автоматизованого тестування), засобами 

документування помилок, оцінки відтестованості проекту (метрики і методика 

інтегральної оцінки) та створення тестів для веб-додатків (онлайн-валідатори, 

відстеження помилок). 

Слід зазначити, що роботодавці віддають перевагу тим молодим фахівцям, 

які не тільки володіють знаннями і навичками самостійної роботи, а й уміють 

бути “командними гравцями”. Це цілком зрозуміло, тому що в більшості 

випадків програмні засоби – це продукція, створювана в результаті 

організованої діяльності великих колективів. Тому навчання майбутніх 

інженерів-програмістів технологіям розробки програмних продуктів має 

будуватися з урахуванням цієї тенденції. Тому у процесі вивчення дисциплін, 

що спрямовані на формування компетентностей у галузі розробки програмного 
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забезпечення, нами застосовується метод проектів, який полягає у виконанні 

індивідуальних чи командних проектів.  

Як зазначає А. В. Самохвалов, метод проектів дозволяє з найменшими 

витратами ресурсів створити природне середовище, тобто умови діяльності, 

максимально наближені до реальних для формування компетентностей 

студентів [243, с. 145]. Під час роботи над проектом з’являється виняткова 

можливість формування у студентів компетентності у вирішенні проблем, а 

також відбувається освоєння способів діяльності, що становлять комунікативну 

й інформаційну компетентності, залучення до праці, підготовка до майбутньої 

трудової діяльності. 

З цією метою Ф. С. Ільясова пропонує застосовувати такі етапи виконання 

проекту: 1) аналіз вимог на 1-му лабораторному занятті з дисципліни; 

2) проектування системи: 2–7-ме лабораторні заняття; 3) реалізація та 

тестування проекту: 8–9-тe лабораторні заняття; 4) презентація проекту:  

10-тe лабораторне заняття [78, с. 8]. Такої послідовності з деякими варіаціями 

щодо кількості лабораторних занять на останніх етапах виконання проекту 

вважаємо доцільно дотримуватись у процесі вивчення дисциплін. 

Також погоджуємося з І. В. Кір’яковою [88, с. 14] у тому, що у навчанні 

студентів технології розробки програмного забезпечення можна 

використовувати також слуховий, зоровий і кінетичний методи.  

1. Слуховий метод дає найменш бажані результати. Коли студент чує 

концепцію програмування та проектування, він найменшою мірою засвоює 

матеріал. Застосування слухового методу в навчанні студентів 

використовується в поєднанні з візуальними методами. 

2. Зоровий метод полягає у використанні візуальних засобів навчання. 

Використання проектора, слайд-шоу й інших візуальних методів допоможе 

зробити заняття більш цікавим і зрозумілим для студентів.  

3. За умови застосування кінетичного методу студенти беруть активну 

участь у процесі навчання і загальний рівень інтересу студентів збільшується. 

Підвищення рівня інтересу призводить підвищення якості навчання. 
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Важливими у нашій концепції системи підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності є формування навичок, вмінь і 

характеристик, які дозволяють бути успішними незалежно від компанії, її 

специфіки діяльності та направлення бізнесу. Ці якості відповідають за 

прийняття рішення та комунікації. До них відносять: виявлення лідерських 

якостей і вміння працювати у команді, мотивація команди, вміння навчати, 

вміння проводити переговори, розв’язання конфліктів, вміння ставити та 

досягати поставлених цілей, управління часом, цілеспрямованість, 

презентаційні навики, ораторське мистецтво, навички ефективної комунікації, 

стресостійкість, креативність тощо. Це так звані “soft skills” [334], які 

відрізняються від “hard (tech) skills”, що становлять професійні та технічні 

навички, пов’язані з діяльністю в сфері формалізованих технологій, є стійкими, 

вимірюваними й ототожнюються з конкретними вимогами, що містяться в 

посадових інструкціях. 

Доцільно такі навички розвивати за допомогою ігор (дидактичних, 

рольових, ділових) та інтерактивних методів. Як зазначає А. Я. Мельникова 

[162, с. 6–7], інженерна гра активізує участь майбутніх фахівців в інтегративній 

діяльності навчального і професійно-орієнтованого характеру, що представлена 

розгортанням і вирішенням умовних ситуацій інноваційної інженерної 

діяльності; відтворює рішення нестандартних завдань і нові способи вирішення 

стандартних завдань в інноваційній інженерній діяльності; включає ігрові 

методики оцінки інноваційного потенціалу майбутніх фахівців; імітує 

інноваційну інженерну діяльність; моделює систему виробничих відносин на 

основі вирішення конфліктних ситуацій в інноваційній інженерної діяльності. 

Завдяки своїм абстрагуючим, моделюючим, імітаційним, креативним та 

інноваційним властивостям інженерні ігри можуть забезпечити майбутнім 

інженерам-програмістам формування професійних компетентностей. Такі ігри 

забезпечують досвід вирішення майбутніми інженерами-програмістами 

нестандартних міждисциплінарних технічних завдань, освоєння творчого 

підходу, успішну квазіпрофесійну діяльність, активізацію пізнання, мотивацію 
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праці й навчання, моделювання адекватної поведінки в нових умовах, успішне 

подолання традиційних технологічних і організаційних обмежень, участь в 

інноваційних проектних, розвиток комунікацій і взаємодій тощо. 

Застосування інтерактивного методу “Робота в малих групах” для 

проведення лабораторних занять з дисциплін “Управління ІТ-проектами” та 

“Тестування програмного забезпечення” також сприятиме формуванню 

комунікативної, управлінської та особистісно-професійної компетентностей 

майбутніх інженерів-програмістів. Заняття, на якому використовується цей 

метод, доцільно розрахувати на 4 години, щоб перше та друге заняття були 

рознесені за часом, і студенти матимуть змогу підготуватися до виконання 

завдання. На першому занятті проводиться організаційний і підготовчий етапи, 

під час яких озвучується тема роботи, студентам пропонується розділитися на 

групи по 3–4 людини, у малій групі вибирається “керівник”, який призначає 

ролі у своїй групі, координує роботу і збирає (об’єднує) створений програмний 

проект. Кожен учасник групи виконує свою роботу індивідуально, тобто 

виконує надане керівником завдання. Наприкінці першого заняття кожен 

учасник малої групи представляє керівнику і викладачу виконану за час заняття 

роботу. Викладач проводить оцінку роботи й нараховує бали. Кожен учасник 

групи продовжує роботу над проектом у позааудиторний час самостійно чи 

спільно з групою (перевіряє і, якщо необхідно, доробляє всі завдання 

лабораторної роботи, здійснює пошук інформації та виконує індивідуальне 

завдання, видане викладачем чи керівником проекту). Після виконання 

завдання лабораторної роботи кожен учасник групи описує свої результати у 

вигляді окремого розділу групового звіту з лабораторної роботі. На другому 

занятті (або до другого заняття) весь розроблений матеріал передається 

керівнику проекту (створені програмні модулі, файли, що містять опис 

результатів роботи кожного учасника групи, презентаційні матеріали). 

Керівник формує груповий програмний продукт, група оформляє груповий звіт, 

в якому зазначаються імена відповідальних виконавців кожної частини проекту. 

До закінчення другого заняття група оформляє поточний проект і захищає його 
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перед викладачем й іншими студентами. Викладач підводить підсумки, 

виставляючи бали, та проводить етап рефлексії наприкінці другого заняття. 

Таким чином, реалізація занять з дисциплін, спрямованих на вивчення 

технологій розробки програмного продукту за запропонованою методикою 

дозволяє формувати у майбутніх інженерів-програмістів здатність працювати в 

колективі та здатність до самоорганізації й самоосвіти. Формування таких 

компетентностей дозволить майбутнім інженерам-програмістам виконувати 

основні трудові функції професійного стандарту, серед яких розробка вимог і 

проектування програмного забезпечення, інтеграція програмного модулів і 

компонентів і верифікація програмного продукту. 

 

3.5. Організація позааудиторної діяльності у професійній підготовці 

інженерів-програмістів  

 

Стале економічне зростання є необхідною умовою існування та розвитку 

суспільства. Важливою складовою економіки розвинутих країн є ІТ-індустрія, 

розвиток якої здійснюється передусім за рахунок досвідчених фахівців. Якісна 

підготовка фахівців з ІТ спеціальностей є важливим завданням для вищої освіти 

нашої держави. Цьому питанню було приділено багато уваги у працях 

науковців, а саме: у галузі професійної підготовки фахівців (А. Т. Ашеров, 

І. А. Зязюн, О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва, М. І. Шкіль та ін.); роботи в галузі 

інформатики й методології інформатики (В. Ю. Биков, Є. П. Веліхов, 

В. М. Глушков, А. М. Гуржій, А. П. Єршов, М. І. Жалдак, М. С. Львов, 

В. М. Монахов, Є. С. Полат, Ю. С. Рамський, Г. Є. Цейтлін та ін.); у галузі 

методики навчання інформатики (Н. В. Апатова, Л. І. Білоусова, А. Ф. Верлань, 

В. Н. Касаткін, В. І. Клочко, М. П. Лапчик, Н. В. Макарова, Н. В. Морзе, 

С. А. Раков, О. В. Співаковський, Ю. В. Триус та ін.); у галузі актуальних 

питань комп’ютингу та підготовки інженерів-програмістів (П. Денінг, Д. Кнут, 

Т. Ю. Морозова, В. В. Осадчий, С. Паппер, З. С. Сейдаметова та ін.).  
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Одним з аспектів професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів є виконання дипломної роботи, яка є одночасно кваліфікаційною, 

навчальною та виробничою роботою. За допомогою дипломної роботи 

оцінюються професійні компетентності випускників, а студенти під час 

виконання набувають і закріплюють компетентності, які необхідні для 

подальшої професійної продуктивної діяльності.  

Дипломні роботи майбутніх інженерів-програмістів найчастіше 

виконуються як програмні проекти, тобто результатом роботи є дослідження з 

певного питання та прототип програмного продукту. Виконання дипломного 

проекту має суттєве обмеження: недостатньо часу (менше 10 місяців). Для 

великих за обсягом проектів це питання вирішується створенням проектної 

команди – кілька студентів працюють над різними аспектами проблеми, у 

результаті створюючи один продукт. Таке виконання потребує як додаткової 

уваги з боку наукового керівника (викладача), так і підвищеної 

відповідальності студентів.  

У процесі виконання роботи студенти повинні максимально наблизитися 

до процесу виконання реального проекту, таким чином у проект повинні 

входити необхідність використання сучасних технологій, інтегрування даних 

або сервісів зі сторонніми розробками, проектування архітектури, організація 

взаємодії між учасниками команди тощо.  

Розглянемо основні етапи роботи над проектом та особливості виконання 

[129].  

1. Вибір теми роботи. Тема має бути актуальною і мати теоретичну або 

практичну значущість. Важливим показником актуальності теми є її 

відповідність сучасному стану ІТ-індустрії, що ґрунтується на урахуванні 

поточних і перспективних проблем і завдань галузі, використовуваних 

технологій і підходів до організації роботи тощо. Для забезпечення такої 

відповідності необхідно підтримувати зв’язки з представниками  

ІТ-підприємств, вивчати їхній досвід і формувати тематику дипломних робіт з 

урахуванням виявлених регіональних, загальноукраїнських і світових трендів. 
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Також, бажано, щоб тема була цікавою і для студентів. Науковий керівник 

повинен узгодити теми за рівнем складності та незалежності. Кожна тема 

повинна висвітлювати окрему частину загальної проблеми, та, бажано, 

незалежно вестися й оцінюватися.  

2. Розробка концепції проекту. Проект зазвичай створюється під конкретні 

потреби користувачів. Ці потреби необхідно вивчити та проаналізувати. У 

концептуальному проектуванні завжди потрібно враховувати, що створюється 

інструмент, котрим будуть користуватися звичайні люди, тобто інтерфейс 

повинен бути максимально простим і зрозумілим. Необхідно виконати 

порівняльний аналіз існуючих систем, що надасть можливість виявити переваги 

та недоліки функціональності, та сконцентрувати роботу на створенні 

“ідеального” продукту, тобто такого, який максимально задовольняє потреби 

цільових користувачів.  

3. Організація процесу роботи в групі. Організація роботи студентів у групі 

потребує деяких удосконалень у веденні проекту, а саме:  

– розподіл завдань за проектом і відповідальністю;  

– контроль виконання окремих модулів і їх інтеграції;  

– використання засобів спільної роботи над проектом;  

– налагодження взаємодії та спілкування між учасниками проекту.  

Доцільно обрати одного студента як лідера групи та делегувати йому 

контроль над виконанням проекту. Інші члени команди розподіляються 

відповідно до кваліфікації та уподобань. Найчастіше виділяють як мінімум 

тестера, дизайнера, проектувальника інтерфейсів тощо. Звичайно, студенти 

можуть ці ролі суміщати, наприклад, всі студенти можуть виконувати 

тестування продукту. Необхідним є і використання інформаційних систем для 

контролю виконання проекту.  

Наразі існують безкоштовні системи, які не поступаються платним, такі, як 

Redmine, Git, GitHub, Eclipse, Wiki, Bugzilla – радимо використовувати саме їх. 

Моніторинг задач і їх обговорення можна здійснювати за допомогою Redmine. 

Skype знадобиться для організації чатів і сумісних дзвінків, для миттєвого 
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обговорення проблем. Git на базі Bitbucket може бути використаний як спільне 

сховище кодів. Wiki – для ведення документації по проекту. Bugzilla – для 

відстеження помилок проекту. 

4. Вибір методології розробки. Дипломні проекти найчастіше виконуються 

за водоспадною моделлю. За такого підходу усунення недоліків практично 

неможливе через брак часу. Тому рекомендується виконувати проект за Agile 

методологією, створюючи ітерації на 1–2 тижні, залежно від складності задач. 

Прийнятний строк 2 тижні. На ітерацію повинні виноситися найбільш актуальні 

на цей момент задачі.  

5. Робота над інтерфейсом продукту. У проектуванні інтерфейсу 

користувача основним принципом необхідно обирати принцип KISS (укр.: “не 

ускладнюй” або “роби коротше і простіше”). Розуміння важливості чудового й 

добре спроектованого інтерфейсу без надмірностей робить продукт доступним 

для користувачів. Мінімум налаштувань, максимальна інтуїтивна зрозумілість, 

мінімалізм у дизайні – ось чого необхідно прагнути. Для опису інтерфейсу на 

ранніх стадіях проекту використовуються мокапи (mockups) або вайфрейми 

(wireframes). З їхньою допомогою можна легко спроектувати та мінімально 

протестувати інтерфейс користувача.  

6. Робота над дизайном програмного продукту. Графічний дизайн 

залежить передусім від наявності в команді дизайнера. Завдання дизайнера – на 

основі мокапів (муляж, проект) створити прийнятне кольорове рішення.  

7. Вибір і використання доцільних технологій розробки. Залежно від 

поставленого завдання можуть використовуватися різні технології. Мета 

студентів – обрати максимально відповідну завданню технологію. Наразі, у 

вільному доступі є всі необхідні технології та інструменти, причому opensource 

продукти не поступаються пропрієтарним. Наприклад, для веб-проекту 

можливо задіяти такі технології та інструменти: 

1) для верстки веб-додатків – HTML5, twitter bootstrap; 

2) для розробки клієнтського додатку – Javascript, Jquery, twitter bootstrap 

plugins; 
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3) для серверного програмування – PHP5, CakePHP; 

4) для розробки бази даних – MySql; 

5) для зовнішньої системи ідентифікації – Loginza; 

6) для створення Captcha – ReCapthca.  

8. Робота над якістю програмного продукту. Упродовж роботи над 

проектом необхідно контролювати якість його виконання. Якщо в проекті 

непередбачено роль тестера, необхідно виконувати “перехресне” тестування. 

Хорошим стилем є тестування коду за допомогою UnitTests. Мінімально 

необхідне тестування для всіх значущих ділянок коду та повне тестування ядра. 

Бажано, щоб досвідчений програміст також робив перегляд (code review) коду.  

9. Завершення проекту. Завершення проекту повинно відбуватися 

відповідно до поставлених завдань. Виконання проекту оцінюється керівником 

і державною комісією.  

10. Передача проекту. Об’єм деяких проектів є занадто великим для 

одного року роботи, і таким чином, частина завдань переноситься на наступний 

рік. На цьому етапі є суттєва проблема передачі коду, документації та знань по 

проекту наступним поколінням. Для цього код проекту необхідно зберігати, 

використовуючи системи контролю версій, вести документацію та зберігати у 

Вікі, зберігати всі знання та артефакти проекту в загальнодоступному для 

учасників проекту місці.  

11. Підтримка та продовження проекту. Якщо проект продовжується з 

попереднього року й виконано попередній пункт, то перед стартом проекту 

учасники повинні вивчити документацію і код проекту. Після цього проект 

може виконуватися за звичайним сценарієм. 

Через те, що реальна промислова розробка програмного забезпечення нині 

вимагає вміння роботи в команді, то на наш погляд треба прищеплювати 

майбутнім інженерам-програмістам досвід спільної роботи над проектами, 

зокрема в умовах роботи над дипломним проектом. Вважаємо, що студентам 

варто відчути, що розробка програмного забезпечення стала більшим, ніж 

просто набирання вихідного коду програми. Для цього пропонуємо 
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використовувати різний додатковий інструментарій (системи керування 

завданнями і часом, багтреккери, системи для управління проектами, системи 

контролю версій, професійні середовища розробки тощо). 

Опишемо, яким чином можна застосовувати такі програмні засоби для 

організації роботи над дипломним проектом. 

За допомогою Redmine [376] можна здійснювати моніторинг задач та їх 

обговорення. Він є вільним серверним веб-застосунком для управління 

проектами та відстеження помилок. До системи входить календар-

планувальник, діаграми Ганта для візуального представлення ходу робіт за 

проектом і строків виконання, є можливість використовувати Вікі та форуми 

для кожного проекту. Інструменти системи надають такі можливості: ведення 

кількох проектів; використання гнучкої системи доступу з використанням 

ролей і відстеження помилок; ведення новин проекту, документів та управління 

файлами; реалізація сповіщень про зміни за допомогою RSS-потоків та 

електронної пошти; облік витрат часу; налаштування власних (custom) полів 

для задач, затрат часу, проектів і користувачів; інтеграція із системами 

керування версіями (SVN, CVS, Git, Mercurial, Bazaar і Darcs); створення 

записів про помилки на основі отриманих листів; наявність багатомовного 

інтерфейсу (зокрема українською мовою); підтримка СКБД: MySQL, 

PostgreSQL, SQLite. 

Для початку роботи із системою Redmine студенти мають створити проект. 

Це може зробити користувач системи з правами адміністратора. Потім слід 

додати студентів як користувачів. Необхідно додати кілька зареєстрованих 

користувачів у проект і активізувати їх. Активувавши, викладач може 

призначити їм одну або кілька ролей. За замовчуванням існують такі ролі: 

менеджер, розробник, генератор звітів. Ці ролі впливають на те, що кожен 

користувач може зробити в межах кожного проекту. Слід зазначити, що 

призначення ролі впливає на дозвіл у двох різних планах: 1) роль вплине на 

вирішення всіх аспектів проекту, наприклад, роль “менеджер” дозволяє 

користувачу створювати нові проекти, управляти форумом, Вікі, репозиторієм 
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тощо в основному в межах проекту; 2) роль впливає на послідовність дій над 

завданням (нова – у роботі – вирішено – закрита – відмова), наприклад, 

відмінністю між менеджером і розробником є те, що Менеджеру дозволено 

поставити статус “Відмовити” за завданням, а Розробнику ні.  

Наступним кроком роботи студентів з системою Redmine є створення 

завдань. Це може робити викладач (адміністратор) чи той студент, якому 

відведена роль менеджера. Доцільно звернути увагу майбутніх інженерів-

програмістів на правильне заповнення полів у оформленні завдання: тип 

завдання, заголовок, опис, пріоритет, замовник, мета, кінцевий термін 

виконання завдання, оціночний час виконання завдання. У системі наявні такі 

типи завдань: Bug – помилка у роботі продукту, помилкова поведінка продукту; 

призначається завдання розробнику чи тестувальнику; Feature – нове 

поліпшення, функціонал, нова логіка роботи продукту; Task – технічне 

завдання, призначається безпосередньому виконавцю; Research – завдання на 

дослідження можливостей реалізації нового функціоналу; Request – запит 

інформації в учасників проекту; Idea – опис нової ідеї, призначається 

менеджеру, керівництву; Discussion – обговорення всередині проекту, так само 

є типом завдань для внутрішніх, непроектних завдань. Заголовок завдання – 

короткий, унікальний опис завдання, потрібний для швидкого пошуку завдання 

у системі. У полі “Опис завдання” (description) докладно описується завдання, 

як воно має бути зроблене, як повинне виглядати виконане завдання. 

Зазначення пріоритету завдання показує його важливість порівняно з іншими 

завданнями у поточному проекті, що впливає на черговість виконання: чим 

вище пріоритет, тим швидше це завдання піде в розробку. У полі “Замовник” 

зазначається той, хто зацікавлений у виконанні цього завдання і запросив його 

виконання. Він же згодом буде перевіряти результат робіт і оцінювати їх 

виконання. “Мета” – кінцева мета, яку повинно вирішити виконане завдання. У 

полі “Deadline” постановником завдання зазначається дата, в яку завдання 

повинна бути здане замовнику. Estimated time – оціночний час виконання 
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завдання – заповнюється виконавцем або командою виконавців у “ідеальних 

годинах”, тобто скільки завдання займає часу порівняно з іншими.  

Процес роботи студентів над завданням відбувається таким чином. 

Спочатку завдання має статус “Нове” і призначається розробнику. Він на 

початку роботи переводиться його у статус “Виконується”, а потім у статус 

“Вирішено”. Менеджер, коли бачать статус, перевіряє рішення і переводить у 

стан “Закрито” або ж назад в одне з попередніх станів. Якщо заведений запис 

не буде вирішуватися з якихось причин – завдання отримує статус від 

менеджера “Відхилено”. 

Redmine надає можливість викладачу побачити коротке зведення за 

завданнями, що відображають статистику про закриті, відкриті й усі завдання, у 

різних блоках по трекерах, пріоритетах, користувачу, на якого призначено 

завдання, авторам завдань, версіями, категоріям (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Зведення за завданнями студентів у Redmine 

 

Використання діаграми Ганта у Redmine дозволяє відобразити завдання, 

які мають дату початку та дату завершення або пов’язані з версією з датою [59] 

(рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Використання діаграми Ганта у Redmine 

 

Як зазначено у [11] та [301], використання Git і GitHub допомагає не тільки 

відслідковувати зміни у версіях, а й за допомогою практико-орієнтованих методів 

показати студентам способи організації та ведення спільної роботи над проектами. 

Github [343] позиціонується як веб-сервіс хостингу проектів з використанням 

системи контролю версій Git, а також як соціальна мережа для розробників. 

Користувачі можуть створювати необмежену кількість репозиторіїв, для кожного з 

яких надається Вікі, система використання трекінгів, є можливість проводити рев’ю 

коду та спільно працювати над проектом тощо.  

У ході написання дипломної роботи майбутніми інженерами-програмістами 

викладач, керуючи кількома дипломними проектами, цілком у змозі так 

організувати навчальний процес, щоб максимально використовувати ці онлайн-

сервіси. Це доцільно тому, що вони надають такі можливості для викладача і для 

студентів: публікувати в мережі завдання й оцінки; переглядати студентські 

лістинги (коди програм), контролюючи час їх розміщення й авторство; 

встановлювати dead-line, тобто забороняти з певного моменту запис робіт; 

створювати коментарі не тільки до цілого проекту, а й до певних рядків програми; 

вказувати на недоліки у виконаній роботі та розміщувати вказівки до виконання 

завдань; у будь-який момент студенту користуватися своїм і спільним 

репозиторіями; автоматично отримувати студентом повідомлення про перевірку 

роботи й коментарі викладача. 

Важливою особливістю Git є те, що можна працювати на локальному 

комп’ютері з періодичним оновленням сховища (синхронізація) на GitHub. Базовим 
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елементом Git-сховища є комміт (commit) – зафіксований користувачем стан 

сховища. До будь-якого з коммітів можна повернутись і подивитися зміни й 

доповнення в порівнянні з іншими коммітами. Саме це дозволяє викладачу прямо в 

тексті програм вказувати на недоліки й помилки. Використовуючи GitHub легко 

знаходити зміни в коді, внесені для виправлення попередніх помилок. Це дозволяє 

не переглядати заново лістинг у кожного студента, а бачити тільки ті частини, в які 

були внесені зміни (рис. 3.17). 

 
Рис. 3.17. Відображення змін у коді програми на GitHub 

 

Методика роботи з Git вимагає від викладача таких дій: 

1) чітко сформулювати завдання, 

2) поставити це завдання розробнику (студенту), 

3) перевірити розуміння завдання студентом, 

4) періодично перевіряти результат виконання завдання у ході роботи студента 

над ним, 

5) незадовільний результат повертати розробнику на доопрацювання, 

6) відмітити задовільний результат, 

7) здійснити остаточну перевірку розробленого студентом 

(студентами) програмного продукту, 

8) у разі виконання закрити завдання як завершене, інакше відправити на 

доопрацювання. 
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Функції студента, відповідно, полягають у такому: 

1) отримати від викладача завдання, 

2) стати до його виконання,  

3) представити результат у системі, 

4) якщо завдання повернулося на доопрацювання – доопрацювати й знову 

відправити у систему. 

Для управління завданнями використовується Redmine, де ведеться й 

документація по проекту, як про хід розробки програмного засобу, так і для 

користувача розроблюваного програмного засобу, що може виконувати інший 

студент. 

Алгоритм роботи з Git і загальну картину того, що відбувається у процесі 

роботи студентів і викладача над проектом, можна представити схематично 

(рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Алгоритм роботи студентів і викладача з Git під час написання 

дипломної роботи 
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Робота за цим алгоритмом ведеться так: 

1) викладач ставить завдання студенту (розробнику), 

2) студент працює над актуальною гілкою проекту та робить з неї локальну 

гілку, 

3) у цій гілці студент вирішує поставлене завдання, 

4) гілку з виконаним завданням студент відправляє в робочий репозиторій, 

5) викладач бере з робочого сховища цю гілку і перевіряє її, 

6) якщо завдання виконане правильно, викладач зливає цю гілку з 

актуальною гілкою проекту в головному репозиторії або дозволяє це зробити 

студенту. 

Таким способом майбутні інженери-програмісти вчаться працювати з тими 

технологіями, які використовуватимуть у майбутній професійній діяльності. 

Як зазначено у [206], через проблемні характеристики сучасного 

освітнього процесу, такі, як використання застарілої моделі Waterfall 

(послідовний метод розробки програмного забезпечення, названий так через 

діаграму, схожу на водоспад [146, с. 58]) у розробці програм, обмеження 

академічних програм у часі, бюрократичні процеси у змінах з середнім циклом 

3–4 роки, не достатньо уваги до сучасних потреб ринку праці та занадто велике 

роздрібнення та диференціювання освіти, необхідно застосовувати прогресивні 

підходи й організувати процес управління проектом шляхом впровадження 

новітніх форм і методів навчання. 

На противагу моделі Waterfall існує Agile методологія, яка дозволяє за 

рахунок інтерактивного аналізу вимог швидко почати виконання проекту, без 

витрат ресурсів на планування і збір вимог; за рахунок коротких ітерацій і 

постійного зворотного зв’язку отримати продукт, що максимально відповідає 

вимогам; за рахунок максимальної націленості команди на результат і 

спрощення формальної сторони управління процесом розробки отримувати 

результат у короткі терміни; за рахунок використання певних інженерних 

практик отримувати результат задовільної якості [54, с. 347–348]. 
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Особливість такої моделі полягає у фіксації послідовних процесів 

розроблення програмного продукту. В її основу покладена модель фабрики, де 

продукт проходить стадії від задуму до виробництва, потім його передають 

замовнику у вигляді готового виробу, де заміна не передбачена, хоча можна 

подати інший подібний виріб [146, с. 58].  

Основними принципами використання Agile у навчанні є такі [350]: 

1) задоволення потреб: головним пріоритетом системи освіти повинно 

бути задоволення потреб студентів шляхом надання змістовного навчання; 

2) динамічна адаптація: готовність до змін вимог навіть під час 

навчального процесу на користь студентів; 

3) декомпозиція навчального процесу: розділення навчальної програми на 

менші логічні блоки тривалістю від кількох днів до кількох тижнів; 

4) сумісна робота над загальною метою: робота представників системи 

освіти, сімей студентів і самих студентів, як однієї команди; 

5) надання необхідних умов: створення проектів на основі мотивованих 

людей, надання їм умов і підтримка їх потреб, довіра щодо самостійного 

виконання завдання; 

6) живе спілкування: найбільш ефективним методом передачі інформації в 

команді є живе спілкування між її членами; 

7) змістовність: основним виміром прогресу є змістовність навчання; 

8) довготривалість: викладачі та студенти повинні мати можливість 

підтримувати постійний темп навчання достатньо довго, тобто забезпечувати 

стійкий розвиток; 

9) самоорганізація: найкращі ідеї та ініціативи виникають у командах, що 

вміють самостійно організовувати свою співпрацю. 

Отже, з досвіду організації спільної роботи з ведення проектів можна 

зробити такі висновки та рекомендації:  

1. В умовах роботи в команді навіть студенти старших курсів недостатньо 

готові займатися управлінням проектами, що вимагає відповідальної і 

систематичної роботи викладача.  
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2. В основному в навчальних проектах роблять паралельно розробку вимог 

і виконують роботу з програмування. Дуже важливо мати добре розписані 

вимоги до початку написання коду. І знову, як показує практика, студенти не 

дуже справляються з цим завданням, тому доцільно використовувати Agile-

підхід.  

3. Як показує практика, основною проблемою великих навчальних 

проектів є наступність роботи. Випускники завершують навчання, і знання про 

розроблюваний ними проект втрачаються разом з ними, а часто і код. Тому 

документація, у всіх сенсах цього слова, дуже важлива. На жаль, тільки близько 

5-10% студентів використовують системи контролю версій (хоча останнім 

часом ця цифра зростає). Документацію ж практично не пише ніхто. Тому 

найважливішим завданням організації навчальних проектів є саме організація 

збереження знань про проект у письмовому вигляді.  

4. Перед початком роботи бажано досить точно оцінити обсяг проекту, 

щоб братися тільки за ті, які можна довести до кінця за відведений на 

написання дипломного проекту час.  

Як було показано у п. 2.3, одним із суб’єктів розробленої нами системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності є 

роботодавці – підприємства ІТ-галузі. Запити цього суб’єкта мають бути 

враховані у процесі створення у закладах вищої освіти усіх підсистем 

зазначеної системи. Разом із тим, він повинен бути не лише замовником послуг 

з підготовки фахівців, а й активним учасником цього процесу. У зв’язку з цим, 

необхідно організувати взаємодію з представниками роботодавців у процесі 

написання студентами дипломних робіт.  

Ми виділяємо такі напрями цієї роботи: 

1. Студентам, які на момент початку виконання дипломного проекту 

працюють за спеціальністю, доцільно запропонувати сформулювати тему 

роботи з урахуванням поточних завдань підприємства і безпосередніх 

посадових обов’язків. Тема може бути максимально наближена до виробничих 

завдань: тобто виконуючи дипломний проект, студент виконує конкретну 
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задачу свого керівництва. У випадку, коли виробничі завдання студента не 

повністю відповідають академічним вимогам закладу вищої освіти, можливо 

розглядати їх як частину кваліфікаційної роботи. Контроль виконання 

дипломного проекту викладачем може відбуватися шляхом безпосередньої 

взаємодії з представником підприємства – бази дипломування. Цей підхід є 

найбільш ефективним, оскільки найкраще оцінити якість роботи і надати 

консультації має змогу саме її замовник. У випадку, коли з якихось причин така 

взаємодія неможлива, викладач має орієнтуватися на формальний опис 

завдання, наданий студентом, враховуючи відповідність роботи вимогам 

закладу вищої освіти. 

2. Студенти направляються на підприємства для виконання окремих 

виробничих завдань у межах підготовки дипломного проекту. Залежно від 

обсягу завдання робота на підприємстві може бути спрямована на реалізацію 

дипломного проекту у повному обсязі або його окремої частини, що 

погоджується на початку виконання роботи. Така організація роботи вимагає 

безпосередньої взаємодії викладача – керівника роботи з представником 

підприємства, оскільки студент фактично виконує функції стажиста і 

відповідальність за результати його діяльності несе заклад вищої освіти. 

3. Залучення студентів до виконання окремих завдань у межах науково-

дослідних робіт, які здійснюються працівниками закладів вищої освіти на 

замовлення сторонніх організацій. У цьому випадку роботодавцем є підрозділ, 

який працює над замовленням, але діяльність має усі ознаки виробничого 

процесу на підприємстві. 

4. Працевлаштування студентів до спеціалізованих лабораторій і стартапів, 

які створюються на базі закладів вищої освіти і функціонують як  

ІТ-підприємства. У такому випадку тема дипломної роботи також узгоджується 

з виробничими завданнями студента – працівника, а процес виконання проекту 

контролюється як викладачем – керівником роботи, так і представником 

лабораторії або засновником стартапу. 
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Зазначимо, що найкращим варіантом є розробка дипломних проектів на 

базі великих або середніх підприємств ІТ-галузі, де студенти матимуть змогу 

ознайомитись із актуальними тенденціями її розвитку. Виконання 

кваліфікаційної роботи в ІТ-підрозділах підприємств інших галузей також може 

сприяти професійному розвитку студентів, оскільки розв’язувані завдання 

мають міжгалузевий характер і чітко визначене прикладне значення.  

Таким чином, нами запропонований підхід до виконання дипломних 

проектів – корисна діяльність для набуття та закріплення ключових  

ІТ-компетенцій. Оскільки завдання навчальних проектів максимально 

наближене до реального, студенти практично проходять всі типові етапи 

розробки комерційного продукту, і роблять це успішно. Це підтверджується і 

практикою: студенти, які активно займалися проектами в університеті, пізніше 

займають ключові позиції в ІТ-компаніях міста та країни. Є й недоліки в 

розробці проектів: в основному під час розробки проектів залишаються без 

уваги такі моменти, як якість, процеси розробки, документація, публікація, 

оптимізація, тексти й ін. Процеси в командах студентів теж часто будуються 

хаотично.  

З урахуванням зазначених особливостей організації виконання майбутніми 

інженерами-програмістами дипломних робіт розроблена програма виконання 

дипломних робіт для студентів освітнього ступеня “бакалавр” галузі знань 

12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки (Додаток Р). 

Слід зазначити, що у роботі над дипломним проектом необхідно не 

залишити поза увагою і формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-

програмістів. Вивчення у рамках дисципліни “Вступ до спеціальності 

програміста” основ наукової діяльності і закріплення вмінь працювати над 

дослідженням під час вивчення дисципліни “Основи наукової діяльності у 

галузі комп’ютерних наук” (7 семестр) дозволяє підготувати студентів до цієї 

діяльності, яка виражається у написання кваліфікаційної (дипломної) роботи. 

У результаті майбутні інженери-програмісти сформують дослідницькі уміння, а 

саме: аналізувати інформацію, працювати з першоджерелами; визначати 
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проблему та формулювати гіпотези для її рішення; узагальнювати, 

систематизувати та робити висновки; обирати оптимальний алгоритм 

вирішення завдання; виділяти в глобальному завданні підзавдання; з наявних, 

готових, стандартних блоків складати необхідний інформаційний продукт; 

визначати якість програмного продукту; представляти дані різними способами, 

вибирати з них найбільш адекватний спосіб подання результатів дослідження. 

Залучення майбутніх інженерів-програмістів до науково-дослідної 

діяльності у процесі їх професійної підготовки сприяє поглибленню, 

узагальненню, систематизації їх знань, розвитку науково-практичних 

компетентностей студентів, формуванню і розвитку наукового потенціалу 

кафедри, підготовці конкурентоспроможних випускників, здатних стати 

повноцінним науковим і трудовим потенціалом країни.  

Важливим вважаємо популяризацію науково-дослідної діяльності 

майбутніх інженерів-програмістів, що доцільно здійснювати такими засобами 

стимулювання студентів, як нагородження почесними грамотами, дипломами 

чи грошовими преміями за найбільш суттєві наукові здобутки. Крім цього, 

існують не менш важливі фактори, які можуть спонукати студентів брати 

участь у науково-дослідній діяльності, а саме: можливість підвищення своєї 

кваліфікації; придбання практично корисних знань і навичок; зв’язок з 

майбутнім працевлаштуванням; розширення доступу до обчислювальної 

техніки, обладнання та засобів комунікацій; додавання проекту у своє особисте 

портфоліо. 

Участь майбутніх інженерів-програмістів у науково-дослідній діяльності 

дозволяє розвинути компетентності, необхідні для виконання прикладних завдань у 

майбутній професійній діяльності. Для цього доцільно: 

1. Чітко ставити цілі. У процесі реалізації науково-дослідній діяльності студент 

може визначити тему й завдання дослідження як самостійно, так і за допомогою 

досвідченого викладача. 

2. Визначати спосіб досягнення цілей. Робота з джерелами й літературою, 

спілкування з однодумцями та співробітниками кафедри допомагає студенту 
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вибрати підходящий підхід до вирішення завдання, підібрати необхідний 

інструментарій і технологію для реалізації. 

3. Контролювати й управляти реалізацією. Будучи студентом 4 курсу, молодий 

дослідник переймає досвід викладача, який видає йому завдання і контролює якість 

виконаної роботи.  

4. Аналізувати загрози та протидіяти їм. Виконуючи завдання, студент 

знайомиться з типовими ризиками ІТ-проектів і способами реагування на них. 

Накопичується досвід виконання задач, формується база знань про ризики, 

набувається базовий досвід управління ризиками. 

5. Створювати команду. У вирішенні сучасних задач у галузі інформатики 

самостійної роботою обійтися практично неможливо. Проводячи дослідження в 

лабораторії, студент вчиться працювати та взаємодіяти в згуртованому колективі, 

члени якого об’єднані спільною справою. Беручи участь у розробках, студент може 

спробувати себе в різних ролях (розробник, проектувальник, тестувальник, 

менеджер), що дасть йому можливість у майбутній професійній діяльності швидко 

адаптуватися до вирішення складних практичних завдань. 

Таким чином, участь майбутніх інженерів-програмістів у науково-дослідній 

діяльності, крім розвитку наукових і дослідницьких здібностей, допомагає виховати 

фахівця, готового до вирішення прикладних завдань з використанням сучасних 

засобів і підходів до розробки програмного забезпечення. 

Крім науково-дослідної діяльності й написання дипломного проекту, 

ефективним засобом професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів є 

олімпіади. Нині олімпіади з інформатики (або програмування) є одним з 

перспективних напрямів роботи з обдарованою молоддю, ефективний засіб 

стимулювання у студентів інтересу до комп’ютерного моделювання та розвитку 

алгоритмічного мислення як універсальних інструментів пізнання. Олімпіади 

покликані формувати й розвивати навички співпраці, роботи в команді та 

створювати конкуренцію між командами; здатність вирішувати стандартні та 

нестандартні завдання професійної діяльності; здатність використовувати знання 

основних концептуальних положень функціонального, логічного, об’єктно-
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орієнтованого та візуального програмування, методів, способів і засобів розробки 

програм; готовність до розробки алгоритмів і реалізації їх на базі мов і пакетів 

прикладних програм; здатність до самоорганізації та самоосвіти. 

Рішення олімпіадних завдань передбачає ефективне застосування навичок, 

набутих у процесі професійної підготовки, зокрема таких, як: виконання 

декомпозиції (розбиття завдання на більш дрібні підзавдання); оптимізація (пошук 

найкращих структур і об’єктів для реалізації більш швидкого й надійного 

алгоритму рішення); візуалізація рішення (використання програмних продуктів для 

графічного відображення алгоритмів); робота в команді (спільна генерація 

загальних ідей з наступним поділом функцій і вирішуваних завдань). 

Беручи участь у олімпіадах, студенти можуть спробувати себе в різних ролях 

(програміст, алгоритмік, математик); ознайомитися з реальними проектами 

(включаючи головоломки) та чіткими критеріями оцінки результатів. Цінним є те, 

що учасники олімпіади можуть висловлювати свої думки та пропонувати реалізації 

для поставлених завдань. Таким чином, у процесі участі в олімпіаді студенти не 

тільки вдосконалюють свої спеціальні вміння і навички, а й розвивають важливі 

соціальні якості: комунікативні вміння, вміння співпрацювати та проектувати свою 

діяльність. Результати олімпіади можуть становити цінний навчальний матеріал, 

який можна безпосередньо використовувати у навчальному процесі. 

Як слушно зазначають В. А. Крайванова та Є. Н. Крючкова [107], застосування 

олімпіадних підходів у навчальному процесі дозволяє підвищити рівень готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на момент випуску з 

закладу вищої освіти. Олімпіади дозволяють реалізувати перехід від навчання за 

стандартними навчальними планами до розширення освітньої складової, 

збільшення кількості і підвищення якості засвоєння основ і базових навичок 

професії програміста. Це досягається за рахунок таких особливостей олімпіадного 

руху: 

1. Олімпіади виробляють чіткий стиль програмування, вміння тестувати 

програми, бачити можливі помилки.  
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2. Командна робота на тренуваннях і на змаганнях сприяє виробленню 

прийомів і навичок колективного виконання робіт. 

3. Націленість на успіх – одна з безперечних цінностей олімпіад. Вона 

однакова для всіх: і для тих, хто не переміг, і для чемпіонів. Студенти вчаться 

працювати так, щоб у майбутньому зуміти створити власну команду та зробити її 

успішною. 

4. Олімпіади розвивають здібності до наукового і технічної творчості, 

самостійність, здатність швидко орієнтуватися в різних ситуаціях 

Окремим видом позааудиторної начальної діяльності майбутніх інженерів-

програмістів є конкурси. Як зазначено у [377], у рамках конкурсів з програмування 

можливе відтворення окремих професійних навичок і умінь за допомогою 

моделювання конкретних завдань. А у роботі [379] зазначається, що конкурси 

дозволяють популяризувати теорію програмування. Про те, що конкурси є 

спеціальною дискурсивною практикою, яка робить вплив на формування 

професійного співтовариства, зазначено у [37]. На основі чого виділено такі риси 

конкурсу, як дискурсивної практики професіоналів: мета конкурсу – сприяти 

розвитку професійні дисципліни; конкурс несе освітній характер, задаючи напрям 

росту професійної спільноти; залучення цільової аудиторії; змагання будується 

навколо принципу експертного знання і демонстрації професіоналізму. 

Не лише робота над дипломним проектом, участь у конкурсах і олімпіадах 

реалізує практико-орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів. Це здійснюється також у процесі проходження студентами 

виробничої та переддипломної практик, що реалізується в умовах реальної 

практичної діяльності, пов’язаної з розробкою прикладного програмного 

забезпечення. Метою практик є актуалізація професійних компетентностей, 

набутих під час навчання, зокрема з розробки програмного продукту. 

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних 

практичних знань, вмінь і навиків, необхідних для успішної роботи в 

організаціях і підприємствах, що експлуатують програмне забезпечення, 



329 

 

застосовують інформаційні методи й комп’ютери для моделювання виробничих 

процесів. 

Мета переддипломної практики полягає у засвоєнні та закріпленні знань й 

умінь студентів, що отримані у закладі вищої освіти протягом всьому процесу 

професійної підготовки, перевірка можливостей студентів самостійно 

працювати як майбутній спеціаліст у реальних умовах виробництва чи науково-

дослідного підрозділу; збір матеріалу для дипломної роботи. 

Для досягнення мети практики майбутні інженери-програмісти 

направляються на одну з баз виробничої практики для виявлення проблем, 

вирішення яких вимагає розробки програмного продукту, і підготовки 

технічного завдання на його розробку, відповідно до якого здійснюється робота 

над дипломним проектом. 

У процесі виробничої практики студенти виконують розробку 

специфікацій окремих компонент програмного забезпечення, здійснюють 

розробку коду програмного продукту на основі готових специфікацій на рівні 

модуля, налагоджують програмні модулі з використанням спеціалізованих 

програмних засобів, тестують програмні модулі, здійснюють оптимізацію 

програмного коду модуля, розробляють компоненти проектної та технічної 

документації з використанням графічних мов специфікацій, аналізують 

проектну і технічну документацію на рівні взаємодії компонент програмного 

забезпечення, виконують інтеграцію модулів у програмну систему тощо. Все це 

дозволяє зрозуміти сутність і соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

навчитися організовувати власну діяльність, визначати методи та способи 

виконання професійних завдань, оцінювати їх ефективність і якість, а також 

здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, необхідної для постановки і 

вирішення професійних завдань, професійного й особистісного розвитку, 

навчитися працювати в колективі і команді, бути готовим до зміни технологій у 

професійній діяльності. 

Робота майбутніх інженерів-програмістів під час проходження 

переддипломної практики має включати: 1) вивчення сучасних інформаційних 
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технологій, математичних методів, програмних і апаратних засобів за тематикою 

практики; 2) проведення наукових досліджень з метою удосконалення та 

спрощення технологій, пошуку нових підходів і методів розв’язання розглянутих 

задач; 3) проведення обчислювальних експериментів у порівнянні ефективності 

використовуваних і пропонованих інформаційних технологій, методів та 

алгоритмів; 4) проведення наукових досліджень і експериментів з дипломної 

роботи. 

Під час переддипломної практики студенти вивчають [192, с. 6]: 1) організацію 

роботи на підприємстві; 2) математичні методи фінансової діяльності, які 

використовуються на підприємстві, підрозділі; 3) стан сучасних інформаційних 

технологій і їх використання в різних сферах діяльності; 4) обладнання, апаратуру, 

електронно-обчислювальну техніку, яка використовується в підрозділі; 

5) передовий досвід кращих фахівців підрозділу; 6) маркетинг у сфері виробництва 

програмних продуктів та інформаційних послуг. 

Під час практики студенти розробляють і досліджують: 1) математичні моделі 

обчислювальної математики, теорії управління; 2) інформаційні системи в цілому 

та їх окремі модулі; 3) інформаційні технології та програмне забезпечення для 

вирішення отриманих завдань; 4) автоматизовані системи управління загалом й 

окремі їх модулі; 5) бази даних і системи управління базами даних; 6) комп’ютерні 

мережі, Internet і Intranet-технології. 

Зазначимо, що до процесу підготовки і проведення виробничої і 

переддипломної практик також необхідно залучати представників підприємств – 

роботодавців. Основною формою такої взаємодії є надання працевлаштованим 

студентам можливості проходження практики на підприємствах, працівниками 

яких вони є. Програмою практики у цьому випадку має бути передбачене вивчення 

ІТ-інфраструктури підприємства і виконання індивідуального завдання, 

пов’язаного з посадовими обов’язками студента-працівника. Іншою формою 

взаємодії з роботодавцями є організація стажування студентів з метою подальшого 

працевлаштування. У такому випадку індивідуальне завдання студента має 

включати його обов’язки як стажиста. 
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З урахуванням зазначених особливостей організації і проведення навчальних і 

виробничих практик розроблена наскрізна програма практичної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів (Додаток П). 

Отже, такі види позааудиторної діяльності студентів, як: участь у науково-

дослідній діяльності; виконання дипломної роботи, організоване на основі методу 

проектів і командної роботи; олімпіади та конкурси; виробнича та переддипломна 

практики, що також сприяють розвитку роботи у команді – мають важливе 

значення у професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів, сприяючи 

розвитку усіх компонентів професійної компетентності в умовах квазіпрофесійної 

діяльності. 

 

3.6. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів у закладах вищої освіти 

 

Забезпечення якісної теоретичної і практичної підготовки майбутніх 

фахівців до професійної діяльності є одним з основних завдань закладів вищої 

освіти. Для його вирішення необхідно реалізовувати заходи, спрямовані на 

забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності закладів вищої освіти на 

державному рівні, а також на рівні закладів освіти й їх окремих підрозділів. 

Окрім того, слід здійснювати спеціальні заходи у межах підготовки студентів за 

кожною галуззю знань або спеціальністю, зміст і форми яких обумовлюються 

специфікою відповідних освітніх ступенів і професійних кваліфікацій.  

Забезпечення якості вищої освіти, за визначенням авторів посібника [110], 

представляє собою “комплекс заходів, що плануються та систематично 

реалізуються з метою досягнення впевненості у тому, що здійснювані види 

діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам Європейського 

простору вищої освіти” [110, с. 312]. 

Проблема забезпечення якості вищої освіти сьогодні є надзвичайно 

актуальною для держав світу, оскільки вона є одним з важливих 

системотвірних чинників суспільства й її низька якість перешкоджає 
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науковому, економічному, соціальному, культурному розвитку країн. Наявність 

цієї проблеми у Європі визнали вже у 80-х роках ХХ сторіччя і з того часу 

ведуться численні теоретичні дослідження, а також впроваджуються розроблені 

на їх основі підходи, спрямовані на її подолання як на національному 

(стосуються вищої освіти окремих країн), так і на загальноєвропейському 

рівнях. Зокрема, у 2005 р. Європейською асоціацією забезпечення якості вищої 

освіти (ENQA) була підготовлена перша редакція “Стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти” (ESG), яка 

періодично зазнає оновлень у зв’язку зі змінами, що відбуваються у системі 

освіти і у суспільстві [382, с. 5]. 

ESG ґрунтуються на чотирьох принципах забезпечення якості у EHEA: 

1) заклади вищої освіти несуть відповідальність за якість наданої студентам 

вищої освіти; 2) забезпечення якості враховує різноманіття систем, закладів і 

програм вищої освіти, а також студентів; 3) забезпечення якості сприяє 

розвитку культури якості; 4) забезпечення якості враховує потреби усіх 

зацікавлених сторін [382, с. 8]. 

У ESG запропоновані стандарти внутрішнього й зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти, а також стандарти діяльності агентств із забезпечення 

якості. Зокрема, на внутрішньому рівні (у закладах освіти) рекомендовано 

застосовувати такі основні заходи: розроблення і втілення публічної політики 

закладу освіти щодо забезпечення якості; розроблення освітніх програм, які 

відповідають визначеним цілям підготовки фахівців і чітко окреслюють усі 

вимоги; забезпечення студентоцентрованого навчання, викладання та 

оцінювання; розроблення інструкцій, які регламентують усі етапи навчання 

студента; забезпечення якості викладацького персоналу; забезпечення 

навчальних ресурсів і підтримки студентів; забезпечення збирання, аналізу і 

використання інформації для керування діяльністю закладу освіти; надання 

усім зацікавленим сторонам доступу до публічної інформації; здійснення 

моніторингу і періодичного перегляду освітніх програм [382]. 
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Забезпечення якості вищої освіти В Україні є надзвичайно складною 

проблемою, що пов’язано з розгалуженістю системи вищої освіти, відсутністю 

єдиних параметрів організації освітнього процесу, відсутністю узагальнених 

критеріїв і механізмів оцінки якості діяльності закладів вищої освіти, 

застосуванням застарілих принципів керування персоналом і навчально-

виховним процесом тощо [110, с. 312]. Воно ґрунтується на нормах Закону 

України “Про вищу освіту” [68] і Закону України “Про освіту” [70], а також на 

принципах, поданих у “Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти” Європейської асоціації із забезпечення 

якості вищої освіти [382].  

Дослідження, спрямовані на теоретичне обґрунтування і визначення 

сутності поняття “якість освіти”, розроблення її показників і заходів щодо її 

забезпечення на усіх рівнях (державному, регіональному, закладів освіти), 

здійснювали вітчизняні й іноземні науковці: Н. Г. Батечко, В. М. Бегей, 

Є. С. Березняк, І. Д. Бех, В. І. Бондар, Л. С. Ващенко, Д. Грін (D. Green), 

Л. І. Даниленко, Г. В. Єльнікова, О. Г. Єсіна, В. В. Звєрєва, О. Г. Калініна, 

М. В. Кісіль, Г. П. Клімова, Ю. А. Конаржевський, В. Г. Кремень, Т. О. Лукіна, 

Н. М. Островерхова, В. П. Панасюк, Дж. Паррі (J. Parri), В. С. Пікельна, 

П. Б. Полянський, М. М. Поташник, О. І. Субетто, Л. Харві (L. Harvey), М. Чен 

(M. Cheng) та ін. 

Наведемо основні визначення: “якість вищої освіти – відповідність 

результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним 

стандартом вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг” [68, 

ст. 1]; “якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у 

закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань” [68, 

ст. 1]. Ці поняття пов’язані із більш загальними “якість освіти” і “якість 

освітньої діяльності”, визначення яких подані у Закону України “Про освіту”. 

Відповідно до положень ESG якість вищої освіти є результатом взаємодії 

викладачів, студентів і навчального середовища закладу освіти. Отже, 
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забезпечення якості передбачає формування у закладі навчального середовища, 

в якому зміст програм, навчальні можливості і ресурсне забезпечення, 

спрямовані на організацію такої взаємодії [382, с. 7]. 

Зазначимо, що ці визначення не є єдино можливими і наразі існують різні 

підходи до трактування поняття якості освіти. Якість освіти, зокрема вищої, 

розглядається як узагальнена ознака розвитку освіти у державі і показник 

відповідності освітньої політики особистісним і суспільним потребам 

(Л. С. Ващенко, Т. О. Лукіна, О. І. Ляшенко, П. Б. Полянський й ін.), як 

сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу (К. Ісікава, 

І. Є. Булах та ін.), як результат процесуальної сторони освіти і сукупність 

компетенцій випускників (Ю. О. Дорошенко, М. М. Поташник, П. А. Ротаєнко 

та ін.). Наявність такого різноманіття пояснюється тим, що ця категорія є 

багатогранною і відображує філософські, соціальні, педагогічні, політичні, 

демографічні, економічні й інші аспекти освітнього процесу [13, с. 12–13].  

Погодимось із Г. П. Клімовою, яка зазначає, що значення поняття “якість 

вищої освіти” залежить від вимог зацікавлених сторін (студентів, викладачів, 

роботодавців, держави), від якості академічної галузі; від історичного періоду 

розвитку освіти тощо [90, с. 204]. 

Вчена пропонує у процесі визначення поняття “якість вищої освіти” 

спиратися на три підходи: об’єктивістський (якість вищої освіти аналізується на 

підставі розгляду вхідних і вихідних параметрів закладів вищої освіти), 

релятивістський (якість розглядається з позицій досягнення цілей навчання: 

наскільки рівень навчальних досягнень студентів відповідає запланованому 

результату) і компетентнісний (орієнтація на удосконалення якості освітнього 

процесу в поточний період). З огляду на це дослідниця виділяє три елементи у 

системі якості вищої освіти: якість потенціалу вищої освіти, якість процесу 

вищої освіти і якість результату вищої освіти [89, с. 69].  

Багатогранність і динамічність поняття “якість вищої освіти” 

підкреслюють також О. О. Ганжа, О. Г. Кулик, М. О. Рогозін, О. В. Чмак. 

Дослідники вказують, що якість вищої освіти визначається зокрема якістю 
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освітніх послуг, якістю результату освітніх послуг (відповідністю результату 

послуг наявним потребам), якістю освітніх програм, якістю керування змістом 

підготовки за освітніми програмами [39, с. 18–19]. 

З позицій системного і синергетичного підходів якість освіти 

розглядається як відкрита, нелінійна система, яка характеризується 

комплексністю, міждисциплінарністю, цілеспрямованістю, стандартизованістю 

й іншими властивостями [13, с. 15]. Зокрема, властивість відкритості означає, 

що якість освіти є системою, яка гнучко реагує на зовнішні впливи. 

Емерджентність якості освіти означає, що у процесі взаємодії її елементів між 

собою і з зовнішнім середовищем вона набуває нових властивостей, які не є 

сумою властивостей її окремих елементів [12, с. 7]. 

Серед іноземних дослідників найбільшої популярності набув підхід, 

запропонований Л. Харві (L. Harvey) і Д. Грін (D. Green), які визначили п’ять 

концепцій якості вищої освіти [348]. Л. Брокерхофф (L. Brockerhoff), 

Дж. Хуїсман (J. Huisman) і М. Лауфер (M. Laufer), узагальнюючи викладене у 

[348], подають такі визначення зазначених концепцій: якість як виключність 

(якість є ексклюзивною, унікальною, самоочевидною, вона досягається при 

перевищенні наявних стандартів); якість як досконалість (якість є 

ексклюзивною, орієнтованою на процес, вона ґрунтується на ідеальному 

виконанні специфікацій і характеризується поняттям “без помилок”); якість як 

придатність до цілей (якість є інклюзивною, вона вимірюється ефективністю); 

якість як співвідношення вартості і цінності освіти; якість як трансформація 

(акцент на якісних змінах, які ведуть до покращення, розширення 

можливостей) [317, с. 4]. 

Нині ці концепції вже не повністю відповідають стану вищої освіти, 

оскільки за останні 20 років у суспільному житті і, зокрема, у вищій освіті 

відбулися значні зміни. Ми поділяємо думку, висловлену, М. Ченом (M. Cheng), 

що концепції Л. Харві (L. Harvey) і Д. Грін (D. Green) здебільшого стосуються 

зовнішнього оцінювання якості освіти й ігнорують той факт, що навчання є 

індивідуальною діяльністю, результат якої залежить від схильності студента до 
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навчання. З огляду на це і з урахуванням результатів досліджень, проведених в 

декількох університетах Великої Британії, вчений пропонує нове розуміння 

якості вищої освіти, що ґрунтується на визнанні значимості професійної 

практики [319, с. 157]. Згідно з його концепцією якість освіти досягається 

завдяки підвищенню академічного професіоналізму викладачів і розвитку 

здатності студентів до навчання [319, с. 163]. 

Враховуючи зазначене, можна запропонувати таке визначення якості 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти: 

відповідність результатів навчання майбутніх інженерів-програмістів вимогам, 

встановленим законодавством, стандартами вищої освіти та/або договором про 

надання освітніх послуг, а також сучасному стану суспільства й ІТ-галузі, що 

відображується у запитах стейкхолдерів, яка досягається шляхом взаємодії 

викладачів, студентів, навчального середовища закладу освіти і роботодавців. 

На нашу думку, для оцінювання якості вищої освіти і освітньої діяльності 

закладів вищої освіти з професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів доцільно застосовувати систему ключових факторів якості освіти, 

запропоновану О. С. Мищенко, С. В. Пономарьовим, С. В. Мищенком, а саме: 

якість змісту освіти; якість абітурієнтів і студентів; позитивна мотивація студентів; 

якість методичного і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; 

компетентність професорсько-викладацького складу і допоміжного персоналу; 

позитивна мотивація персоналу; якість технологій навчання; якість технологій 

тестування і перевірки знань, умінь і навичок студентів; якість загального 

менеджменту закладу [165, с. 74]. 

На основі аналізу наведених факторів можна зробити висновок, що усі 

вони придатні для використання у процесі формування системи забезпечення 

якості підготовки майбутніх інженерів-програмістів. Більшість з них можуть 

бути застосовані у якості цільових показників під час розробки специфічних 

заходів, спрямованих на забезпечення якості вищої освіти з окремих 

спеціальностей (за винятком якості матеріально-технічного забезпечення і якості 

загального менеджменту, які забезпечуються на рівні закладу вищої освіти). 
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Із наведеними вище ключовими факторами якості вищої освіти 

узгоджуються показники, визначені вітчизняними дослідниками (О. Г. Єсіна 

[64], І. А. Нечаєва і Г. Д. Нечаєва [180], І. Потай [215]): якість підготовки 

абітурієнтів; якість викладацького складу; стан матеріально-технічної бази 

закладу освіти; мотивація викладацького складу; якість навчальних програм; 

якість студентів; якість інфраструктури; якість знань; інноваційна активність 

керівництва; впровадження процесних інновацій; затребуваність випускників; 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці; досягнення випускників; 

якість навчальних планів і навчально-методичних комплексів дисциплін; 

наявність системи контролю й оцінювання викладання; якість системи 

моніторингу; визнання бізнесом результатів досліджень; рейтингування 

закладів вищої освіти бізнесом; кількість запитів від підприємств на 

працевлаштування випускника.  

Показники якості, подібні до наведених вище, з поділом за елементами 

системи якості вищої освіти наводить Г. П. Клімова [89, с. 69–70]. Ці 

характеристики представлені нами у вигляді схеми на рис. 3.19. 

Названі критерії, а також інші, які може самостійно визначити кожний 

заклад вищої освіти, мають бути враховані під час розробки системи заходів, 

спрямованих на забезпечення якості вищої освіти. 

Заходи щодо забезпечення якості професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів мають бути узгоджені з прийнятою у конкретному 

закладі вищої освіти моделлю керування якості освіти, а також з особливостями 

структурного рівня, на якому ці заходи впроваджуються. 

Наразі у якості таких моделей набули поширення різноманітні системи 

менеджменту якості, як-от: модель Європейського фонду менеджменту якості 

(EFQM); модель, яка ґрунтується на принципах всезагального менеджменту 

якості (TQM) і рекомендаціях міжнародних стандартів серії ISO 9000. Ці 

системи засновані на процесно-орієнтованому підході, не суперечать один 

одному і доповнюють один одного [165, с. 61]. 



338 

 

 

Рис. 3.19. Характеристики елементів системи якості вищої освіти  

(за Г. П. Клімовою) 

 

Зокрема, міжнародними стандартами ISO 9000 визначені вісім принципів 

керування якістю, а саме: 1) роль керівництва; 2) орієнтація на споживача; 

3) залучення персоналу; 4) процесний підхід; 5)  системний підхід; 6) постійне 

вдосконалення; 7) прийняття рішень на підставі фактів; 8)  взаємовигідні стосунки 

із постачальниками [67, с. 45]. Ці принципи можна легко адаптувати до 

особливостей вищої освіти, тому на їхній основі можливо створити ефективну 

систему забезпечення якості у закладах вищої освіти. 
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Модель керування якістю “The EFQM Excellence Model” зорієнтована на 

результат і ґрунтується на урахуванні взаємозв’язків між діяльністю і 

результатом. Відповідно до цієї моделі керування якістю спирається на такі 

принципи: 1) додавання цінності для клієнтів (розуміти, передбачати та 

задовольняти потреби, очікування та можливості клієнтів); 2) створення 

стійкого майбутнього (позитивний вплив на економічні, екологічні та соціальні 

умови навколишнього світу); 3) розвиток можливостей організації за рахунок 

управління внутрішніми і зовнішніми змінами; 4) використання творчості та 

інновацій; 5) провідна роль лідерів організації у формуванні цінностей і 

майбутнього організації; 6) гнучке керування (виявляти та ефективно реагувати 

на можливості та загрози); 7) цінування співробітників, залучення їх до 

діяльності організації, розширення можливостей для досягнення як 

організаційних, так і особистих цілей; 8) зорієнтованість на стійкі результати, 

які відповідають короткостроковим і довгостроковим потребам усіх 

зацікавлених сторін [312]. 

Зауважимо, що зазначені моделі були розроблені для бізнесу, тому їх 

впровадження у закладах вищої освіти є доволі складним. Це пов’язано, 

зокрема, із особливостями їхньої структури, визначенням споживачів й їхніх 

ролей в освітній діяльності й ін. [27, с. 63]. 

Для визначення структурного рівня закладу вищої освіти, на якому будуть 

застосовані заходи щодо забезпечення якості підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, ми спиратимемось на поділ системи керування якістю, наведений 

Р. А. Кубановим [143]: 1) ВНЗ; 2) факультет (інститут); 3) кафедра; 4) викладач; 

5) студент. У межах нашого дослідження вважаємо доцільним запропонувати 

заходи для рівнів “факультет”, “кафедра”, “викладач”, “студент”, які практично 

повністю охоплюють підготовку фахівців за конкретною спеціальністю. Окрім 

того, слід додати рівень “роботодавці”, який хоча і не належить безпосередньо 

до структури закладів вищої освіти, але формує попит на випускників. 

Для визначення етапів освітнього процесу з підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, на яких будуть застосовані заходи щодо забезпечення 
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якості вищої освіти, ми спиратимемось на функціональну модель системи 

керування якістю підготовки фахівців, запропоновану І. Потай [215]. У цій 

моделі виділені три етапи керування якістю: 1) планування (опис змісту 

необхідних робіт; визначення методів і засобів забезпечення і контролю якості; 

формування навчальних планів; аналіз поточного стану ринків праці тощо); 

2) забезпечення якості; 3) контроль якості (оцінювання якості; визначення 

напрямів удосконалення системи забезпечення якості тощо) [215, с. 25]. 

Зазначені етапи узгоджуються з існуючими моделями керування якістю і 

можуть бути достатньо чітко виділені на кожному з визначених нами рівнів 

керування якістю (“факультет”, “кафедра”, “викладач”, “студент”, 

“роботодавці”). 

У процесі розробки системи заходів, спрямованих на забезпечення якості 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти, нами 

були виділені основні напрями діяльності. З цією метою були проаналізовані 

положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

окремих закладах вищої освіти України, що наявні у відкритому доступі, 

зокрема: Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка [209], Запорізького національного університету [210], Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна [211], Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова [212]. 

У цих документах визначені загальні заходи, які мають здійснюватися з метою 

забезпечення якості вищої освіти на рівні закладів освіти і передбачають, 

зокрема: систематичний перегляд і оновлення освітніх програм з урахуванням 

зовнішніх соціальних й економічних факторів; оцінювання здобувачів вищої 

освіти; забезпечення якості викладацького складу шляхом застосування 

процедур відбору і призначення на посаду, планування діяльності і звітування, 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; забезпечення 

освітнього процесу необхідними ресурсами; керування освітнім процесом з 

використанням відповідних інформаційних систем; забезпечення відкритого 
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доступу до публічної інформації; дотримання норм академічної доброчесності, 

запобігання та виявлення академічного плагіату [210].  

У межах нашого дослідження були обрані такі основні напрями діяльності: 

перегляд і оновлення освітніх програм; оцінювання здобувачів вищої освіти; 

забезпечення якості викладацького складу; забезпечення освітнього процесу 

необхідними ресурсами, а також взаємодія з роботодавцями. Як було зазначено 

вище, ці основні напрями діяльності і заходи мають конкретизуватися через 

систему заходів, спрямованих на забезпечення якості підготовки майбутніх 

фахівців у межах кожної кафедри, спеціальності і освітнього ступеня. 

На основі аналізу нормативних документів, вивчення теоретичних 

досліджень і наявного досліду нами була розроблена система підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, концепція якої 

наведена у п. 2.2, а структура – у п. 2.3 цієї роботи. Одне із завдань СПМІП 

полягає у створенні у закладах вищої освіти організаційно-педагогічних умов, 

які б дозволили здійснювати якісну професійну підготовку майбутніх 

інженерів-програмістів на рівні, що відповідає сучасним стандартам ІТ-галузі. 

Усі підсистеми СПМІП (соціальна, цільова, змістова, процесуально-діяльнісна, 

критеріальна, результативна і прогностична) спрямовані на вирішення цього 

завдання. Нами запропоновані заходи щодо забезпечення якості професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів у межах цільової підсистеми 

СПМІП, а саме: оновлення переліку і змісту навчальних дисциплін, які 

утворюють ядро професійної підготовки складають, посилення практико-

орієнтованості дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, математичної та 

природничо-наукової підготовки (п. 2.4). У п. 3.1 наведені запропоновані нами 

форми і засоби навчання, а також методи формування професійної 

компетентності і окремих компетентностей майбутніх інженерів-програмістів, 

застосування яких спрямоване на забезпечення якості професійної підготовки у 

межах процесуально-діяльнісної підсистеми СПМІП. 

Окрім того, нами пропонується система забезпечення якості теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців, яка складається з таких елементів: 
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систематичний перегляд освітніх програм із залученням студентів й інших 

стейкхолдерів; оцінювання майбутніх інженерів-програмістів; забезпечення 

якості викладацького складу; забезпечення необхідними ресурсами для 

організації освітнього процесу; проходження практик на підприємствах. 

Систематичний перегляд освітніх програм із залученням студентів й 

інших стейкхолдерів. Мета цього напряму: забезпечення відповідності змісту 

освітніх програм, а також використовуваних форм, методів і засобів навчання 

сучасному стану ІТ-галузі, потребам ринку праці регіону, країни й світу, 

запитам студентів; прогнозування можливих змін на найближчий час.  

Заходи напряму спрямовані на удосконалення таких показників якості 

вищої освіти: якість змісту освіти; позитивна мотивація студентів; якість 

методичного забезпечення навчального процесу; якість технологій навчання. 

До реалізації заходів необхідно залучати представників усіх структурних 

рівнів (“факультет”, “кафедра”, “викладач”, “студент”, “роботодавці”), оскільки 

основними стейкхолдерами є студенти і роботодавці, а основними виконавцями 

– кафедра і викладачі. Студенти і роботодавці повинні обґрунтувати свої запити 

і сформулювати очікувані результати підготовки. Зауваження можуть 

стосуватися як у цілому освітньої програми, так й її елементів (окремих 

компетентностей, навчальних дисциплін, практик, навчальних і 

кваліфікаційних проектів, графіку навчання тощо). Функції організації, 

узагальнення, аналізу отриманих даних виконує факультет, доцільно також 

залучати керівництво кафедр, які беруть участь у підготовці інженерів-

програмістів. Ця діяльність передбачає заходи щодо залучення до процесу 

роботодавців, проведення опитувань серед студентів і роботодавців, аналізу 

даних з використанням інформаційних систем, надання висновків на кафедри, 

узагальнення пропозицій від кафедр, підтримки комунікації між кафедрами, 

роботодавцями. Заходи щодо безпосереднього оновлення освітніх програм 

виконують викладачі і кафедра: формулювання пропозицій щодо внесення змін 

до освітніх програм на основі вивчення аналітичних даних. Заходи у межах 

даного напряму роботи реалізуються на усіх етапах процесу забезпечення 
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якості освітньої діяльності: на етапі планування якості виконують збирання і 

аналіз вихідних даних, визначають актуальні напрями змін; на етапі 

забезпечення якості – оновлення програм; на етапі контролю – перевірку 

внесених змін з метою виявлення можливих протиріч і визначення напрямів 

подальшої роботи. Відзначимо, що заходи з оновлення освітніх програм мають 

носити систематичний характер, тобто їх перегляд доцільно здійснювати 

кожного року. З цією метою необхідно зробити їх настільки гнучкими, щоб 

можливо було швидко реагувати на зміни, що відбуваються в ІТ-галузі і на 

ринку праці. 

Оцінювання майбутніх інженерів-програмістів. Мета цього напряму: 

отримання актуальної інформації про якість освітньої діяльності у межах 

кожної дисципліни і освітньої програми у цілому для визначення проблемних 

місць і заходів з їх усунення; надання студентам інформації про їхні навчальні 

результати у формі числових показників. 

Заходи напряму спрямовані на удосконалення таких показників якості 

вищої освіти: якість студентів; позитивна мотивація студентів; усвідомлення 

студентами професіоналізму; якість технологій тестування і перевірки знань, умінь 

і навичок студентів. 

До реалізації заходів необхідно залучати представників структурних рівнів 

“факультет”, “кафедра”, “викладач”, “студент”, а також можливо залучати 

“роботодавців”. Викладачі, кафедри і факультет виконують заходи щодо 

організації процесу оцінювання: розробляють графік, зміст, форми, методи 

оцінювання; застосовують процедури оцінювання; обробляють отримані дані і 

повідомляють їх студентам; аналізують отримані дані з метою визначення 

проблем якості. Студенти виконують контрольні заходи. Роботодавців можливо 

залучати до розробки процедур і критеріїв оцінювання. Заходи у межах даного 

напряму роботи реалізуються на усіх етапах процесу забезпечення якості 

освітньої діяльності: на етапі планування якості – формулювання системи 

процедур оцінювання; на етапі забезпечення якості – застосування процедур; на 

етапі контролю – аналіз отриманих даних, їх повідомлення зацікавленим 
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сторонам, визначення напрямів удосконалення у межах кожної дисципліни і 

освітньої програми у цілому. Основні форми контрольних заходів, які 

застосовуються для оцінювання у закладах вищої освіти: вхідний контроль 

знань; поточний і рубіжний контроль; підсумковий контроль (іспити, заліки); 

захист практик, курсових робіт; кваліфікаційний контроль (випускові іспити, 

захист дипломних проектів/робіт). 

Забезпечення якості викладацького складу. Мета цього напряму: 

забезпечення навчального процесу компетентними, мотивованими 

професіоналами. 

Заходи напряму спрямовані на удосконалення таких показників якості 

вищої освіти: компетентність професорсько-викладацького складу; якість 

викладання; якість наукових досліджень; позитивна мотивація співробітників. 

Основними виконавцями заходів є представники структурних рівнів “факультет”, 

“кафедра”, “викладач”, також можливо залучати “студентів” і “роботодавців”. 

Роль студентів і роботодавців полягає в оцінці поточного стану якості 

викладацького складу. Факультет виконує заходи щодо формулювання 

кадрової політики (визначає вимоги до досвіду роботи і компетентностей 

викладачів, заходи з підвищення кваліфікації і заохочення викладачів), 

організує застосування процедур оцінювання діяльності викладачів і обробки 

отриманих даних, організує діяльність кафедр з реалізації кадрової політики. 

Кафедрам і викладачам належить чільна роль у забезпеченні якості 

викладацького складу через систему заходів з постійного удосконалення 

власної кваліфікації. Заходи у межах даного напряму роботи реалізуються на 

усіх етапах процесу забезпечення якості освітньої діяльності: на етапі 

планування якості формулюють положення кадрової політики факультету і 

систему процедур оцінювання; на етапі забезпечення якості застосовують 

процедури оцінювання, реалізують заходи щодо підвищення кваліфікації 

викладачів, створюють умови для ефективної діяльності викладачів; на етапі 

контролю аналізують отримані дані, повідомляють їх зацікавленим сторонам, 

визначають напрями удосконалення кадрової політики. 
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Зауважимо, що у роботі з викладацьким складом адміністрація має 

дотримуватись принципів, наведених у [171, с. 70]: заохочення мають бути 

відкритими, покарання – конфіденційними; стимулювання пошуку 

перспективних рішень і обґрунтованого ризику; заохочення активної творчої 

діяльності; нагородження за якість, а не лише за обсяг і швидкість виконання 

завдань; заохочення ефективної командної роботи. 

Спираючись на матеріали дослідження [171], пропонуємо такі заходи щодо 

забезпечення якості викладацького складу на кафедрах, які здійснюють 

підготовку майбутніх інженерів-програмістів: запрошення фахівців, які можуть 

активізувати інноваційну діяльність; запрошення до викладання (окремих 

лекцій або курсів) провідних викладачів закладів вищої освіти України й інших 

країн, а також фахівців підприємств ІТ-галузі; різні форми підвищення 

кваліфікації викладачів у закладах вищої освіти України й інших країн 

(стажування, тренінги, семінари, майстер-класи тощо); створення умов для 

участі викладачів у всеукраїнських і міжнародних проектах; залучення 

викладачів до проведення підвищення кваліфікації працівників інших закладів 

вищої освіти і підприємств; організація взаємодії з роботодавцями 

(проходження викладачами стажування на підприємствах ІТ-галузі для 

ознайомлення з сучасними трендами). 

Метою проходження практик на підприємствах є формування у майбутніх 

інженерів-програмістів досвіду практичної діяльності в умовах реального 

виробничого процесу ІТ-галузі.  

Заходи цього напряму спрямовані на удосконалення таких показників 

якості вищої освіти: якість студентів; позитивна мотивація студентів; якість 

технологій навчання; усвідомлення студентами власного професіоналізму; 

задоволення вимог роботодавців; надання старту для професійної кар’єри 

студентів. До заходів з організації проходження практик на підприємствах також 

залучаються представники роботодавців, факультету, випускової кафедри, 

викладачів, студентів. На етапі планування якості необхідно визначити типи, 

терміни і бази проходження практики, досконало розробити інструктивні 
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матеріали, які регулюють проходження практики і оцінювання її результатів. 

На етапі забезпечення якості основним заходом є власне проходження практики 

студентами на підприємствах. Методика застосування виробничих практик у 

процесі підготовки майбутніх інженерів-програмістів докладно описана у п. 3.5 

нашого дослідження. На етапі контролю якості реалізують заходи з оцінювання 

результатів практики (у них беруть участь викладачі і представники 

підприємств – баз практик, а також можливо й інших підприємств ІТ-галузі), 

визначають недоліки і планують заходи з їх усунення. 

Метою заходів щодо забезпечення необхідними ресурсами для організації 

освітнього процесу є створення такого освітнього середовища, в якому 

можливе ефективного провадження підготовки майбутніх інженерів-

програмістів. До таких ресурсів належить матеріально-технічне і навчально-

методичне забезпечення освітньої діяльності. У межах цього напряму доцільно 

застосовувати такі заходи: створення лабораторій на базі підприємств ІТ-галузі; 

впровадження елементів дуальної освіти; у випадку обмежених фінансових 

можливостей закладу вищої освіти використання підходу BYOD (з англ.: Bring 

Your Own Device, “Візьми Власний Пристрій (на роботу)”); заохочення 

викладачів до оновлення навчально-методичних матеріалів з урахуванням 

сучасних ІТ-трендів. 

У процесі реалізації запропонованих заходів щодо підвищення якості 

теоретичної і практичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

доцільно використовувати інструментарій, визначений у дослідженні 

О. І. Шийки. Вчена виділила три групи інструментів забезпечення якості 

університетської освіти [304, с. 110]:  

1. Традиційні інструменти: фахові комунікації; незалежні перевірки; 

експертиза; репутація та соціальний контроль якості; дидактика вищої школи; 

навчальне реформування; система контролю знань; автономія і наукова 

свобода; статистика, річні звіти і зведення даних; зовнішні інструменти 

оцінювання якості. 
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2. Інструменти, близькі до середовища вищої школи: оцінка з допомогою 

певних систем показників; система звітності і моніторингів; оцінювання; 

рейтингування; акредитація; бібліометрія; студентські опитування. 

3. Інструменти, трансферовані до системи вищої школи з інших галузей 

(здебільшого близьких до економіки): аудит якості; сертифікація; 

взаємозумовлена система цілей; орієнтована на успіх система розподілу 

ресурсів; бенчмаркінг; мотивація; менеджмент знань; бездефектна концепція; 

інструкції з менеджменту якості; гуртки якості; перманентний процес 

покращення якості. 

На нашу думку, у процесі впровадження заходів щодо підвищення якості 

теоретичної і практичної підготовки майбутніх інженерів-програмістів на 

визначених на рівнях варто застосовувати такі інструменти, як: фахові 

комунікації; репутація та соціальний контроль якості; система контролю знань; 

автономія і наукова свобода; статистика, річні звіти і зведення даних; 

оцінювання; рейтингування; студентські опитування; аудит якості; 

взаємозумовлена система цілей; бенчмаркінг; мотивація; менеджмент знань; 

бездефектна концепція; інструкції з менеджменту якості; постійне покращення 

якості. 

Отже, якість вищої освіти – це інтегративна, міждисциплінарна категорія, 

яка може розглядатися з різних позицій і якій притаманні певні властивості. 

Забезпечення якості вищої освіти – це система спеціальних заходів, розроблена 

і впроваджена з метою досягнення такого рівня її якості, який відповідає 

встановленим стандартам, нормам, зразкам, а також потребам і запитам 

суспільства. Заходи що забезпечення якості освіти і освітньої діяльності є 

обов’язковим елементом діяльності, спрямованої на підготовку майбутніх 

інженерів-програмістів у закладах вищої освіти. Ці заходи мають представляти 

собою цілісну динамічну систему, яка ґрунтується на принципах керування 

якістю, враховує усе різноманіття факторів, які впливають на якість підготовки 

фахівців, охоплює усі рівні структури закладу вищої освіти.  
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Висновки до третього розділу 

 

Базуючись на результатах досліджень зарубіжних (А. Ескердал, 

М. Е. Касперсена, Л. Ма, Ю. Сорви, Д. Тіг, Н. Труонг та ін.) та вітчизняних 

(Н. В. Морзе, В. А. Петрук, І. З. Семеряк та ін.) учених щодо особливостей 

форм і методів формування професійної компетентності фахівців ІТ-сфери у 

вищій школі, здійсненому аналізі освітньо-професійних програм, зазначено, що 

професійна підготовка майбутніх інженерів-програмістів здійснюється завдяки 

традиційним формам організації навчального процесу (лекційні, лабораторно-

практичні та самостійні заняття, навчальні (обчислювальні, виробничі, 

переддипломні) практики, курсове проектування та написання кваліфікаційної 

роботи), а також дистанційному навчанню (переважно у формі “змішаного” 

навчання). 

Обґрунтовано, що ефективність формування цілісної професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів у вищій школі 

забезпечується поєднанням різноспрямованих методів, а саме: 1) для 

формування компетентності з програмування використовують методи 

моделювання, проектний та дослідницький методи, метод виконання вправ із 

пропусками, метод учнівства, метод візуального моделювання програм, метод 

побудови ментальних моделей, метод парного програмування, метод 

програмованого навчання, евристичний метод, ітераційний метод; 2) цифрової 

компетентності – метод портфоліо, розв’язування компетентнісних завдань 

(навчального, дослідницького та професійного характеру), оцінювання 

компетентностей; 3) математичної компетентності – метод вирішення 

професійно-орієнтованих задач, методи індукції, дедукції та абдукції як методи 

навчання математики, евристичний метод; 4) інженерної та математичної 

компетентності – метод проектів, метод моделювання, метод проблемного 

навчання; 5) комунікативної компетентності – активні методи (групове 

навчання, ділові ігри), комунікативний, інтенсивний, діловий методи, метод 

візуалізації, метод вирішення проблем, метод створення навчальних ситуацій і 

додаткових перешкод, а також такі засоби, як діалогічні вправи та вправи 
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соціально-психологічного тренінгу, прийоми арт-педагогіки тощо; 

6) управлінської компетентності – метод проектів, рольові та ділові ігри, кейс-

метод, навчання в співробітництві, метод вирішення практичних завдань 

менеджменту; 7) особистісно-професійної – лекція з помилками, лекція-прес-

конференція, лекція вдвох, рольові ігри, проблемні лекції, технологія 

колективної взаємодії, мозковий штурм, тренінг, кейс-метод, “ромашка Блума”, 

метод фокальних об’єктів, вирішення дослідницьких завдань, розв’язання 

дивергентних задач тощо. 

Узагальнено засоби професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності, серед яких виділено паперові й 

електронні видання, ресурси Інтернету (професійно-орієнтовані середовища, 

соціальні мережі, сервіси Web 2.0, веб-орієнтовані середовища програмування), 

мультимедійні матеріали, засоби додаткової та віртуальної реальності, 

програмне забезпечення персональних комп’ютерів, зокрема інтегровані 

програмні середовища; засоби організації електронного навчання (системи 

дистанційного навчання, системи управління навчанням, системи управління 

навчальним контентом, віртуальні навчальні середовища); репозиторії 

програмного коду тощо. З метою формування особистісно-професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів ефективними є завдання на 

виявлення суперечності, з відсутністю повної інформації, прогнозування, 

оптимізацію, рецензування; дослідницькі завдання; задачі на винахідливість і 

управління; завдання на розвиток комунікативності, фантазії та уявлень; 

естетичні завдання; ментальні карти, дивергентні задачі, вправи на актуалізацію 

нестандартного рішення. 

Особливу увагу приділено студентоцентрованому, особистісно-

орієнтованому та компетентнісному підходам у процесі викладання вступних 

дисциплін, які передбачають вивчення пропедевтичних тем алгоритмізації та 

програмування, а також методів виконання вправ із пропусками, візуального 

моделювання програм, програмованого навчання, а також ітераційному й 

дослідницькому методам. 
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Обґрунтовано пропедевтичний смисл таких взаємопов’язаних нормативних 

дисциплін, як “Вступ до спеціальності програміста” та “Основи алгоритмізації 

та програмування”, що спрямовані на формування всіх складових професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Так, дисципліна “Вступ до 

спеціальності програміста” передбачає вивчення тем, пов’язаних із: 

тенденціями сучасного ІТ-ринку праці, сутністю професії програміста в умовах 

швидкозмінюваного інформаційного суспільства та різними аспектами 

досліджень у галузі комп’ютерних наук із застосуванням завдань англійською 

мовою. Продовження й поглиблення зазначених питань здійснюються в процесі 

вивчення дисципліни “Основи алгоритмізації та програмування” (мова 

програмування – Python, яка є одночасно легкою для вивчення, придатною для 

використання при вивченні інших дисциплін та широко застосовується в  

IT-індустрії), що спрямована на формування знань, умінь і навичок складання 

алгоритмів, їх опису структурною алгоритмічною мовою та реалізації в системі 

програмування у вигляді комп’ютерної програми. 

Враховуючи необхідність оволодіння майбутніми інженерами-

програмістами в процесі професійної підготовки кількома мовами 

програмування, різними методологіями, парадигмами й підходами до 

програмування, запропоновано схему послідовності цього процесу, що 

ґрунтується на принципі нарощуваних труднощів: основи імперативного, 

модульного, структурного, функціонального, процедурного програмування під 

час вивчення дисциплін 1-го року підготовки “Вступ до спеціальності 

програміста” та “Основи алгоритмізації та програмування”; об’єктно-

орієнтоване програмування під час вивчення дисциплін 2-го року навчання 

“Програмування” й “Операційні системи та системне програмування”; візуальне, 

веб-програмування, декларативне та логічне програмування у процесі вивчення 

дисциплін 3–4-го років навчання “Програмування”, “Веб-програмування”, 

“Основи логічного програмування”.  

Ефективними методами опанування майбутніми інженерами-

програмістами різних парадигм програмування, крім зазначених вище, згідно з 

авторською системою, визначено такі: візуального моделювання програм, 
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стратегії когнітивного конфлікту, побудови ментальних моделей, парного 

програмування, програмованого навчання. Серед засобів навчання акцент 

зроблено на ментальних картах, веб-орієнтованих середовищах програмування, 

відеоматеріалах, вправах з програмування з пропусками, автоматизованих 

навчальних системах, тренажерах, сучасних інструментальних засобах 

редагування, програмування, моделювання тощо. 

У розділі підкреслено значення позааудиторної діяльності студентів у 

процесі їх професійної підготовки у формах: науково-дослідної роботи, участі в 

олімпіадах і конкурсах, проходження виробничої та переддипломної практики, 

виконання дипломної роботи. Запропоновано методику виконання групового 

дипломного проекту, максимально наближеного до реальної професійної 

діяльності, що передбачає розподіл функцій між членами команди й 

використання інформаційних систем для контролю за перебігом процесу, а 

також форми організації взаємодії з підприємствами-роботодавцями. 

Враховуючи міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, які 

визначають вимоги щодо забезпечення якості вищої освіти, а також результати 

наукових досліджень у цій сфері (Н. Г. Батечко, В. М. Бегей, Є. С. Березняк, 

І. Д. Бех, В. І. Бондар, Л. С. Ващенко, Д. Грін, Л. І. Даниленко, Г. В. Єльнікова, 

О. Г. Єсіна, Ю. А. Конаржевський, В. Г. Кремень, Дж. Паррі, В. С. Пікельна, 

П. Б. Полянський, М. М. Поташник, О. І. Субетто, Л. Харві, М. Чен та ін.), 

розкрито систему забезпечення якості теоретичної та практичної підготовки 

майбутніх фахівців, яка передбачає: систематичний моніторинг і оновлення змісту 

освітніх програм; оцінювання здобувачів вищої освіти; забезпечення якості 

викладацького складу; забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами, а 

також наскрізну взаємодію з роботодавцями. 

Отже, упровадження розробленої авторської концепції професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів забезпечить успішне формування 

їх цілісної професійної компетентності. 

Oснoвні пoлoження розділу викладено автором у наукових публікаціях: [113; 

118; 119; 129; 131; 134; 135; 136; 138; 141; 361; 362; 363]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ 

ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У розділі розкрито загальні питання організації педагогічного 

експерименту з перевірки ефективності розробленої концепції; подано його хід 

та аналіз результатів; запропоновано перспективні напрями розвитку системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. 

 

4.1. Організація дослідно-експериментальної перевірки системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

 

У процесі дослідження професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів проведено педагогічний експеримент, спрямований на перевірку 

ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності. Він тривав упродовж 2011–2017 рр.  

Дослідно-експериментальну роботу, відповідно до основних вимог щодо її 

проведення, здійснено в три етапи: констатувальний (2012–2013 рр.), 

формувальний (2013–2017 рр.) і контрольний. 

Ефективність системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності визначено на основі таких критеріїв: мотиваційного, 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 

виконання організаційно-педагогічних умов. Для цього застосовано відповідні 

засоби діагностики, зіставлення яких із критеріями й показниками наведено в 

табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Зіставлення засобів діагностики з критеріями та показниками ефективності 

системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

№ Критерій Показники 
Засоби 

діагностики 
Рівні 

1 2 3 4 5 

1. Мотиваційний 

критерій 

- рівня мотивації 

до навчання в 

закладі вищої 

освіти;  

Методика 

“Мотивація 

навчання у ВНЗ” 

(Т. І. Ільїна) 

(Додаток И, 

Додаток К.1) 

Високий, 

середній, 

низький  

2. Критерій 

сформованості 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів-

програмістів 

- сформованості 

компетентності з 

програмування; 

Бали, отримані в 

процесі вивчення 

дисциплін з 

програмування 

Високий  

(90–100 балів),  

середній (74–89), 

низький (60–73) 

- сформованості 

цифрової 

компетентності; 

Опитувальник 

“Цифрова 

компетентність” 

(Додаток И, 

Додаток К.2) 

Низький (1–10), 

середній  

(11–20), високий  

(21 і більше) 

- сформованості 

математичної 

компетентності; 

Бали, отримані в 

процесі вивчення 

математичних 

дисциплін  

Високий  

(90–100),  

середній (74–89), 

низький (60–73) 

- сформованості 

інженерної 

компетентності; 

Опитувальник 

“Інженерна 

компетентність” 

(Додаток И, 

Додаток К.3) 

Низький (1–10), 

середній  

(11–20),  

високий  

(21 і більше) 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 

2. Критерій 

сформованості 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів-

програмістів 

- сформованості 

комунікативної 

компетентності; 

- сформованості 

управлінської 

компетентності; 

Методика 

“Комунікативно-

організаторські 

схильності” 

(Б. А. Федоришин, 

В. В. Синявський) 

(Додаток И, 

Додаток К.4) 

Низький  

(∼0 балів), 

середній (∼0,5), 

високий (∼1) 

- сформованості 

особистісно-

професійної 

компетентності 

Методика 

“Словесний 

лабіринт” 

(А. Лачинс) 

(Додаток И, 

Додаток К.5) 

Високий 

(лабільність), 

низький 

(ригідність) 

Методика “Тест на 

творче мислення” 

(Е. Торренс) 

(Додаток И, 

Додаток К.5) 

Низький (∼0),  

середній (∼0,5), 

високий (∼1) 

Методика 

“Діагностика 

реалізації потреб у 

саморозвитку” 

(Н. П. Фетіскін) 

(Додаток И, 

Додаток К.5) 

Низький  

(15–15),  

середній (36–54), 

високий  

(54 і більше) 

Методика “Який 

Ваш творчий 

потенціал?” 

(М. І. Мурашко) 

(Додаток И, 

Додаток К.5) 

Низький  

(23 і менше),  

середній (24–48 

балів), високий  

(49 і більше) 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 

3. Критерій 

виконання 

організаційно-

педагогічних 

умов 

- повноти 

виконання 

організаційно-

педагогічних умов 

функціонування 

СПМІП 

Експертні оцінки 

(Додаток Л) 

Низький 

(коефіцієнт 1), 

середній 

(коефіцієнт 2), 

високий 

(коефіцієнт 3) 

 

Показник рівня мотивації до навчання в закладі вищої освіти в дослідженні 

встановлено за допомогою методики Т. І. Ільїної “Мотивація навчання у ВНЗ” 

[76, с. 432–437], яка визначає мотивацію студентів за трьома шкалами: 

“Набуття знань”, “Оволодіння професією”, “Отримання диплома” (Додаток И, 

Додаток К.1). Зважаючи на те, яка група мотивів переважає в студента, ми 

зараховуємо його до однієї з груп відповідно до трьох рівнів мотивації до 

навчання (високий, середній і низький). До студентів з високим рівнем 

зараховано допитливих і спрямованих на набуття знань (шкала “Набуття 

знань”); до середнього – тих, які прагнуть оволодіти професійними знаннями та 

сформувати професійно важливі якості (шкала “Оволодіння професією”); до 

низького – тих, що прагнуть отримати диплом через формальне засвоєння 

знань, прагнуть пошуку обхідних шляхів під час складання екзаменів і заліків 

(шкала “Отримання диплома”). 

Рівень компетентності з програмування визначали на основі встановлення 

рівня знань і вмінь з програмування, які оцінювалися під час вивчення таких 

дисциплін професійного циклу: “Вступ до спеціальності програміста”, “Основи 

алгоритмізації та програмування”, “Системне програмування”, “Об’єктно-

орієнтоване програмування”, “Веб-програмування”, “Основи логічного 

програмування”. Рівні визначали за стобальною системою: високий –  

90–100 балів, середній 74–89, низький – 60–73. 
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Рівень сформованості цифрової компетентності визначали на основі 

розробленого нами опитувальника (Додаток И, Додаток К.2), який містить 

30 запитань, що мають не меті перевірити рівень володіння майбутніми 

інженерами-програмістами інформаційно-комунікаційними технологіями та 

програмним забезпеченням ПК на основі самооцінки. Опитувальник нами був 

розроблений на основі вимог, що висувають до цифрової компетентності в 

Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради (ЄС) “Про основні 

компетенції для навчання протягом усього життя” [375] та [19]. Відповідно до 

отриманої кількості балів за опитувальником визначається низький  

(1–10 балів), середній (11–20 балів) і високий (21 і більше) рівні цифрової 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів. 

Рівень сформованості математичної компетентності визначали на основі 

встановлення рівня математичних знань і вмінь, які оцінювали під час вивчення 

таких дисциплін професійного циклу: “Дискретна математика”, “Методи 

математичного моделювання”. Рівні визначали за стобальною системою: 

високий – 90–100 балів, середній 74–89, низький – 60–73. 

Рівень сформованості інженерної компетентності досліджено на основі 

розробленого нами опитувальника (Додаток И, Додаток К.3), який складається 

з 30 запитань, що мають на меті самооцінку майбутніми інженерами-

програмістами їх знань техніки та інженерії програмного забезпечення, 

здатностей до здійснення конструкторської, проектної діяльності та планування 

майбутньої професійної діяльності інженера-програміста. Опитувальник нами 

розроблений на основі характеристики професії інженера-програміста, що 

наведена в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Відповідно до отриманої кількості балів за опитувальником визначається 

низький (1–10 балів), середній (11–20 балів) і високий (21 і більше) рівні 

інженерної компетентності майбутніх інженерів-програмістів. 

Рівень сформованості комунікативної компетентності визначали за 

допомогою методики “Комунікативно-організаторські схильності” (автори 
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Б. А. Федоришин, В. В. Синявський) [230, с. 34–51] на основі отримання 

індексу комунікативних схильностей (Додаток И, Додаток К.4). 

За допомогою цієї самої методики визначали рівень сформованості 

управлінської компетентності на основі отримання індексу організаторських 

схильностей. Підраховували окремо показник комунікативних схильностей і 

окремо – показник організаторських схильностей.  

Тест-опитувальник КОС для дослідження комунікативних та 

організаторських схильностей складається із 40 питань, з яких порівну 

припадає на визначення кожної зі схильностей. Перед тестуванням 

пропонується докладна інструкція. Мета обробки результатів – отримання 

індексів комунікативних та організаторських схильностей. Для цього відповіді 

випробуваного порівнюють з дешифратором і підраховують кількість збігів 

окремо за комунікативними й організаторським схильностями. Показники, 

отримані за цією методикою, можуть варіювати від 0 до 1. Показники, близькі 

до 1, свідчать про високий рівень прояву комунікативних чи організаторських 

схильностей, близькі ж до 0 – про низький рівень.  

Рівень сформованості особистісно-професійної компетентності нами було 

визначено за допомогою методик “Словесний лабіринт” (автор А. Лачинс) 

[298], “Тест на творче мислення” (автор Е. Торренс) [269], “Діагностика 

реалізації потреб у саморозвитку” (Н. П. Фетіскін, В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов) [285, с. 294], “Який Ваш творчий потенціал?” (М. І. Мурашко) 

[168, с. 430] (Додаток И, Додаток К.5). 

Методика “Словесний лабіринт” допомагає вивчити індивідуальні 

особливості розумової діяльності студентів за параметром ригідності, але дає 

змогу виявити протилежну по відношенню до ригідності якість розумових 

процесів – їх рухливість або лабільність. Лабільність – швидкість перебудови 

цих процесів при послідовному переході від одного завдання до іншого. 

Показником лабільності мислення в цій методиці є час, витрачений на 

вирішення кожного з десяти лабіринтів. Передбачається, що збільшення 

часових показників і особливо їх нерівномірність по відношенню один до 
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одного свідчать про труднощі переключення з одного способу розв’язання на 

інший. Низькі й рівні по відношенню один до одного часові витрати свідчать 

про легке переключення з одного способу розв’язання на інший, тобто про 

високу лабільність розумових процесів, а нерівномірні – про ригідність 

мислення, коли суб’єкту доводиться витрачати зайвий час на перебудову свого 

мислення й перехід на новий спосіб. 

Рівень сформованості дивергентного мислення визначався за допомогою 

методики Е. Торренса, адаптованої А. Н. Вороніним [269]. Тест проводився в 

груповому варіанті. Для створення сприятливих умов тестування необхідно 

було мінімізувати мотивацію досягнення й зорієнтувати респондентів на 

вільний прояв своїх прихованих здібностей. Пропонований варіант діагностики 

являє собою набір картинок з деяким набором елементів (ліній), 

використовуючи які, випробуваним необхідно домалювати картинку до якогось 

осмисленого зображення. У цьому варіанті тесту використовується 6 картинок, 

які не дублюють за своїм вихідним елементом одна одну й дають найбільш 

надійні результати. У тесті використовуються такі показники креативності:  

1. Оригінальність (Ор), що виявляє ступінь несхожості створеного 

випробуваним зображення на зображення інших випробуваних (статистична 

рідкість відповіді). При цьому слід пам’ятати, що двох ідентичних зображень 

не буває, відповідно, говорити слід про статистичну рідкість типу (або класу) 

малюнків. В атласі (Додаток К.5) наведено різні типи малюнків та їх умовні 

назви, запропоновані автором адаптації цього тесту, що відображають загальну 

суттєву характеристику зображення. Слід урахувати, що умовні назви 

малюнків, як правило, не збігаються з назвами малюнків, даними самими 

випробуваним. Оскільки тест використовується для діагностики невербальної 

креативності, назви картинок, запропоновані випробуваним, з наступного 

аналізу виключаються й використовуються тільки як допоміжний засіб для 

розуміння суті малюнку. 

2. Унікальність (Ун), що визначається як сума виконаних завдань, що не 

мають аналогів у вибірці (атласі малюнків). 
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Для оцінювання результатів тестування випробуваних пропонується такий 

алгоритм дій. Необхідно зіставити домальовані картинки з наявними в атласі, 

звертаючи увагу при цьому на використання схожих деталей і смислових 

зв’язків; при знаходженні схожого типу присвоїти даному малюнку 

оригінальність, зазначену в атласі. Якщо в атласі немає такого типу малюнків, 

то оригінальність цієї домальованої картинки вважається 1,00, тобто вона 

унікальна. Індекс оригінальності підраховується як середнє арифметичне 

оригінальності всіх зображень, індекс унікальності – як сума всіх унікальних 

картинок. Використовуючи шкалу (Додаток К.5, табл. К.1), побудовану для цих 

двох індексів за результатами контрольної вибірки, можна визначити показник 

дивергентності випробовуваних та високий, середній та низький її рівні. 

Методика “Діагностика реалізації потреб у саморозвитку” (Додаток И, 

Додаток К.5) дає змогу визначити, низький, середній чи високий рівень потреби 

в саморозвитку мають майбутні інженери-програмісти. Відповідно до 

отриманої кількості балів за методикою визначається низький (15–15 балів), 

середній (36–54 балів) і високий (54 і більше) рівні потреби в саморозвитку 

майбутніх інженерів-програмістів. 

Методика “Який Ваш творчий потенціал?” (Додаток И, Додаток К.5) дає 

змогу продіагностувати психологічну готовність майбутніх інженерів-

програмістів до освоєння нового в професійній діяльності. Запитання 

опитувальника дають змогу, зокрема, визначити межу допитливості, віру в 

себе, сталість, амбіційність, зорову та слухову пам’ять, прагнення бути 

незалежним, здатність абстрагуватися, ступінь зосередженості. Відповідно до 

отриманої кількості балів за методикою визначається низький (23 і менше 

балів), середній (24–48 балів) і високий рівень (49 і більше) готовності 

майбутніх інженерів-програмістів до освоєння нового в професійній діяльності. 

Показник критерію виконання організаційно-педагогічних умов – рівень 

повноти виконання організаційно-педагогічних умов – визначали на основі 

розробленої нами методики експертної оцінки (Додаток Л). На основі 

середнього обчислювався коефіцієнт за кожною з чотирнадцяти характеристик 
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показника критерію (1, 2 чи 3 – що відповідає низькому, середньому і високому 

рівню), а отже, коефіцієнта рівня повноти виконання організаційно-

педагогічних умов. 

Пілотне дослідження було спрямовано на визначення актуальності 

означеної проблеми та сучасної практики професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів у практиці закладу вищої освіти. У ньому взяли участь 

85 роботодавців, серед яких були представники сфери ІТ-бізнесу і закладів 

освіти, та 304 студенти спеціальностей “Інформатика”, “Програмна інженерія”, 

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (Комп’ютерні науки), 

“Комп’ютерна інженерія”, “Прикладна математика”, “Кібербезпека”, 

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

Херсонського державного університету, Запорізького національного 

університету, Національного університету “Львівська політехніка”, 

Національного технічного університету України “Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського”, Херсонського національного технічного 

університету. Результати пілотного дослідження наведені у п. 1.3. 

Дослідно-експериментальну роботу проводили впродовж 2012–2017 рр. на 

базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького й Херсонського державного університету, вона складалася з 

констатувального, формувального і контрольного етапів.  

У процесі дослідно-експериментальної роботи нами було використано 

метод умовно паралельного експерименту, застосування якого зумовлено 

обмеженою кількістю студентів одного курсу й неможливим розподілом на 

контрольну групу (КГ) та експериментальні групу (ЕГ) одночасно. До 

експериментальної групи увійшли студенти Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за період їх навчання 

впродовж чотирьох років за напрямами “Інформатика” та “Комп’ютерні науки”. 

У контрольну групу – студенти Херсонського державного університету за 

період їх навчання за напрямом “Інформатика”.  
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На констатувальному етапі педагогічного експерименту було здійснено 

вибірку з генеральної сукупності (648 осіб) контрольної (КГ) – 67 студентів й 

експериментальної (ЕГ) – 72 студенти груп. На цьому етапі було проведено 

(Додаток И, Додаток Л): 

– оцінювання показника рівня мотивації до навчання в закладі вищої 

освіти та рівня сформованості професійної компетентності студентів 

контрольної й експериментальної груп на початку експериментального 

дослідження; 

– порівняльний аналіз цих показників у контрольній та експериментальній 

групах на початку експериментального дослідження з використанням критеріїв 

Фішера та однорідності χ2 Пірсона. 

Під час проведення формувального етапу педагогічного експерименту було 

здійснено: 

1. Оновлення переліку компетентностей в освітній програмі з напрямів 

“Комп’ютерні науки” й “Програмна інженерія” та робочих програмах з 

дисциплін професійного циклу підготовки майбутніх інженерів-програмістів з 

урахуванням визначених професійних компетентностей. 

Це дало змогу змінити акценти в меті підготовки майбутніх інженерів-

програмістів, чітко поставивши завдання щодо формування стійкої професійної 

компетентності, що характеризується достатнім рівнем знань, умінь, навичок, 

спеціальних здібностей для забезпечення успішного вирішення проблем, що 

виникають у професійній діяльності інженера-програміста за умови високого 

темпу розвитку галузі програмування. 

Оскільки цілепокладання відіграє важливу роль у системі підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, орієнтація на 

означені нами компетентності, які були визначені шляхом опитування 

викладачів, випускників і роботодавців, дозволить студентам і викладачам мати 

чіткі орієнтири в досягненні результатів професійної підготовки. 

2. Упровадження концептуальних положень системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності, що передбачало здійснення 
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професійної підготовки на засадах системного, техніко-технічного, практико-

орієнтованого, онтологічного, акмеологічного, компетентнісного, 

синергетичного та індивідуального підходів. Це виразилося в застосуванні в 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів цілісної системи 

концептуальних підходів, організаційно-педагогічних умов та інформаційно-

комунікаційних засобів її забезпечення в умовах закладів вищої освіти; у 

розумній автоматизації й інформатизації професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів; забезпеченні формування професійної компетентності 

орієнтованої на світові ІТ-стандарти; у забезпеченні посилення професійної 

мотивації, стимулювання творчого потенціалу, виявленні й використанні 

особистісних ресурсів для досягнення успіху в професійній діяльності; у 

підсиленні практичної орієнтованості навчання та ролі досвіду й умінь 

практично реалізовувати знання, встановлюючи підпорядкованість знань 

умінням та акцентуючи увагу на результатах освіти; у сприянні саморозвитку 

студентів і вирішенню проблеми пошуку майбутніми інженерами-

програмістами свого місця у світі; а також у врахуванні психологічних 

особливостей, стилю мислення, інтересів й уподобань майбутніх інженерів-

програмістів з метою ефективної діяльності з формування їх професійної 

компетентності. 

Здійснено впровадження оновленого змісту професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, метою якого є формування сутнісних 

системних знань у їх взаємозв’язку та сукупності з професійними уміннями й 

навичками для вирішення проблем у майбутній професійній діяльності. Це 

передбачало: 

1) засвоєння студентами ЕГ оновленого змісту навчальних дисциплін 

підготовки бакалавра, таких як:  

– нормативні дисципліни загальної підготовки та професійного циклу: 

“Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” (загальна кількість 

годин – 240, практичні – 132, самостійні – 108), “Українська мова за 

професійним спрямуванням” (загальна кількість годин – 120, лекційні – 14, 
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практичні – 28, самостійні – 78), “Філософія інформаційного суспільства” 

(загальна кількість годин – 120, лекційні – 18, практичні – 18, самостійні – 84), 

“Дискретна математика” (загальна кількість годин – 180, лекційні – 80, 

практичні – 40, самостійні – 100); 

– нормативні дисципліни професійного циклу: “Основи алгоритмізації та 

програмування” (загальна кількість годин – 150, лекційні – 40, лабораторні – 40, 

самостійні – 70), “Вступ до спеціальності програміста” (загальна кількість 

годин – 180, лекційні – 28, лабораторні (практичні) – 42, самостійні – 110), 

“Системне програмування” (загальна кількість годин – 120, лекційні – 32, 

лабораторні – 32, самостійні – 56), “Об’єктно-орієнтоване програмування” 

(загальна кількість годин – 150, лекційні – 36, лабораторні – 36, самостійні – 

78), “Візуальне програмування” (загальна кількість годин – 150, лекційні – 36, 

лабораторні – 36, самостійні – 78), “Обробка зображень та мультимедіа” 

(загальна кількість годин – 120, лекційні – 18, лабораторні – 36, самостійні – 

66), “Системи керування базами даних” (загальна кількість годин – 120, 

лекційні – 14, лабораторні – 28, самостійні – 78), “Веб-програмування” 

(загальна кількість годин – 150, лекційні – 28, лабораторні – 28, самостійні – 

94), “Основи логічного програмування” (загальна кількість годин – 90, лекційні 

– 14, лабораторні (практичні) – 28, самостійні – 48), “Тестування програмного 

забезпечення” (загальна кількість годин – 180, лекційні –28, лабораторні 

(практичні) – 42, самостійні – 110), “Теорія інформації і кодування” (загальна 

кількість годин – 150, лекційні – 36, лабораторні – 36, самостійні – 78); 

– варіативні дисципліни загальної підготовки: “Правова інформатика” 

(загальна кількість годин – 90, лекційні – 14, практичні – 14, самостійні – 62), 

“Соціологія інформаційного суспільства” (загальна кількість годин – 90, 

лекційні – 14, практичні – 14, самостійні – 62), “Цифрова логіка” (загальна 

кількість годин – 90, лекційні – 14, практичні – 14, самостійні – 62); 

– варіативні дисципліни професійної підготовки: “Економіка в 

інформаційному суспільстві” (загальна кількість годин – 150, лекційні – 14, 

практичні – 28, самостійні – 108), “Психологія програмування” (загальна кількість 
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годин – 150, лекційні – 14, практичні – 28, самостійні – 108), “ОНД у галузі 

комп’ютерних наук” (загальна кількість годин – 150, лекційні – 28, лабораторні 

(практичні) – 26, самостійні – 94), “Методи математичного моделювання” (загальна 

кількість годин – 150, лекційні – 18, лабораторні (практичні) – 36, самостійні – 96), 

“Управління ІТ-проектами” (загальна кількість годин – 150, лекційні – 28, 

лабораторні (практичні) – 28, самостійні – 94); 

2) оновлення змісту виробничої та переддипломної практики. 

У ході формувального етапу дослідно-експериментальної роботи студенти 

ЕГ теоретично й практично опрацьовували навчальний матеріал згідно з 

розробленими програмами, самостійно аналізуючи електронні джерела та 

рекомендовану літературу, закріплювали його під час проходження виробничих 

та переддипломної практик, у процесі позааудиторної роботи під час участі в 

конкурсах та олімпіадах. Інновацією змісту професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів була його спрямованість на формування кожного 

компоненту у структурі професійної компетентності студентів майбутніх 

інженерів-програмістів. 

Було здійснено застосування традиційних та інноваційних форм, методів 

та засобів професійної підготовки студентів ЕГ: 

– організацію освітнього процесу ЕГ здійснювали із застосуванням 

аудиторних (лекція, семінарські, лабораторні (практичні), індивідуальних 

заняття) та позааудиторних (олімпіади, конкурси, майстер-класи, творчі та 

тематичні зустрічі тощо) форм (пп. 3.1, 3.5);  

– у процесі професійної підготовки студентів ЕГ до професійної діяльності 

застосовували загальнодидактичні методи, такі як: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладення, частково-

пошуковий, дослідницький; і специфічні, зокрема: підготовки інженерів-

програмістів до професійної діяльності: поетапного вдосконалення програм 

(тест-керована розробка, рефакторинг, моделювання об’єктно-орієнтованого 

програмування), стратегії когнітивного конфлікту,візуалізації програм, 

побудови ментальних моделей,інтерв’ю, візуального моделювання програм, 
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вправ із пропусками, парного програмування, програмного навчання, метод 

рішення професійно-орієнтованих задач (п. 3.1); майбутні інженери-

програмісти опановували за допомогою цих методів теоретичний матеріал з 

профільних дисциплін, а на практичних (лабораторних) заняттях їх 

застосування сприяло формуванню в студентів усіх компонентів професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів;  

– у ході експериментальної навчальної діяльності студентів ЕГ 

застосовували групи засобів: вербальні, невербальні, комбіновані, наочно-

ілюстративні, технічні, інформаційні. Їх застосування здійснювалося в процесі 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності. 

Експериментальна професійна підготовка майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності здійснювалося з дотриманням 

визначених закономірностей, принципів, організаційно-методичних засад 

(п. 2.2). Студенти контрольної групи проходили підготовку за традиційною 

системою. 

У роботі зі студентами ЕГ активно використовували метод проектів, який 

на початковій стадії вимагав коректного контролю за учасниками проекту. 

Перед кожним учасником проекту ми ставили такі питання: який їх рівень 

компетентності в межах проекту, для виконання певної ролі; які в них сильні й 

слабкі особистісні якості, що є необхідними для реалізації проекту; чи вистачає 

в них знань для здійснення проекту; які труднощі можуть виникнути в процесі 

роботи над проектом. Кожному з учасників у ході роботи над програмним 

проектом потрібно було застосовувати певні знання, уміння та навички 

(проблемно-інформаційний пошук, використання можливостей комп’ютера, 

вміння аналізувати отримані результати тощо). Участь у проекті, перш за все, 

запускає в студентів механізм пошукової активності, а наслідком цього стає 

усвідомлена дослідницька діяльність, якою потрібно оволодівати для успішної 

професійної діяльності. Участь студентів у проектній роботі дозволяє 

сформувати в студентів здатність адаптуватися до нових видів діяльності в 

колективі; успішно вирішувати суперечності, що виникають у процесі 
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вирішення технічних і навчальних завдань; та такі особистісно-професійні 

якості як самостійність, відповідальність за кінцевий продукт, потреба успіху, 

працьовитість, наполегливість. У результаті студент при роботі над проектом 

повинен оволодівати соціальними, економічними та правовими діями своєї 

професійної діяльності при поданні рішення, показувати рівень своєї 

професійної компетентності й нести відповідальність за впровадження нових 

технологій.  

З метою формування професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів у ЕГ через орієнтацію навчального та наукового процесів на 

практичну діяльність випускників у рамках навчальних курсів були передбачені 

зустрічі з представниками українських ІТ-компаній та фірм, майстер-класи 

спеціалістів цих фірм. Також з метою орієнтації навчального процесу на 

практичну діяльність майбутніх інженерів-програмістів були укладені договори 

про бази виробничих практики та співробітництво з провідними ІТ-фірмами 

міста. 

Протягом формувального етапу експерименту студентам ЕГ було 

підсилено мотивацію необхідності формування й підвищення рівня їх 

професійної компетентності шляхом бесід та акцентів у лекціях, проводилося 

виявлення бар’єрів, що перешкоджають її формуванню, зверталася увага на 

необхідність формування конкурентоспроможності як стратегічної цінності на 

ринку праці. Також здійснювалося формування ціннісного ставлення до 

процесу навчання як засобу освоєння майбутньої професії, розкриття перед 

студентами основних перспектив професійної діяльності, таких як соціальна 

значущість майбутньої професії та можливі перспективи особистісного 

зростання й самореалізації в професії. Для цього студентам пропонувалося 

ознайомитися з інформацією про конкурентоспроможність інженера-

програміста, умови, ознаки й процес її розвитку. 

Разом з тим, одним з найбільш важливих і ефективних способів створення 

мотивації студентів для вирішення професійних та навчальних завдань і 

досягнення позитивних ефектів у розвитку самосвідомості є дискусія. Для 



367 

 

реалізації цього методу група ділилася на кілька маленьких підгруп, яким 

давалося одне завдання з програмування, яке вони повинні разом вирішити 

кількома способами, і сказати, який спосіб раціональний для вирішення в 

аудиторії без застосування комп’ютера, а який – для програмування, і пояснити 

чому. Далі в процесі дискусії вибирається найраціональніший спосіб серед усіх 

запропонованих підгрупами. У ході спостереження за роботою студентів добре 

видно ступінь сформованості вмінь організовувати дискусію, планувати свою 

діяльність, іти на компроміси, слухати один одного, аргументовано доводити 

свою точку зору, володіти собою, що сприяє формуванню управлінської та 

особистісно-професійної компетентностей.  

У процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів ми 

намагалися сприяти оволодінню студентами способами професійно-

особистісного зростання й самоосвіти, визначенню своєї програми професійно-

особистісного самовизначення, розумінню ролі дисциплін у професійно-

особистісному зростанні та становленні студента. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту було здійснено 

вторинну діагностику та порівняльний аналіз показників ефективності системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності в 

закладі вищої освіти шляхом: 

– оцінювання показника рівня мотивації до навчання в закладі вищої 

освіти та сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів у студентів контрольної й експериментальної груп у кінці 

експериментального дослідження; 

– порівняльний аналіз між цими показниками в контрольній та 

експериментальній групах у кінці дослідження з використанням критеріїв 

Фішера та однорідності χ2 Пірсона; 

– оцінювання ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності за мотиваційним критерієм та критерієм 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів 
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(на основі порівняння результатів, отриманих на початку й наприкінці 

експерименту); 

– оцінювання ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності за критерієм виконання організаційно-

педагогічних умов. 

Оцінювання рівня мотиваційного критерію та критерію сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів було здійснено 

за допомогою комп’ютерної програми. 

Порівняльний аналіз показників рівня сформованості компонентів 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів контрольної та 

експериментальної груп проводився нами з використанням двох критеріїв – 

Фішера та однорідності χ2 (критерій Пірсона). При використанні критеріїв ми 

спиралися на положення, викладені в працях О. В. Сидоренко [249], 

Д. О. Новикова [182], М. І. Грабар та К. О. Краснянської [47]. 

Оскільки число градацій (різних балів) дорівнює трьом, вибрано критерій 

χ2. Вимірювання результатів відбувалося за допомогою порядкової шкали. 

Оскільки число градацій для порядкової шкали в нашому випадку 

дорівнює трьом (L = 3 – “низький”, “середній” або “високий” рівень знань), 

використано діаграми як найбільш інформативний засіб подання описової 

статистики. 

На основі числа градацій визначимо достовірність збігів і відмінностей 

експериментальних даних, виміряних у порядковій шкалі L. Характеристикою 

групи буде число її членів, які набрали той чи інший бал. Для 

експериментальної групи вектором балів буде n=(n1, n2, …, nL), де nk – число 

членів експериментальної групи, які отримали k-ий бал, k = 1, 2, ..., L. Для 

контрольної групи вектором балів є m = (m1, m2, ..., mL), де mk – число членів 

контрольної групи, які отримали k-ий бал, k = 1, 2, ..., L. Для розглянутого 

числового прикладу L = 3. 
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Для даних, які вимірюються в порядковій шкалі, доцільно 

використовувати критерій однорідності χ2, емпіричне значення обчислюється за 

формулою: 

 

    (4.1) 

 

Відповідно критичне значення 2

05,0χ  критерію χ2 має дорівнювати L – 1, 

тобто 3 – 1 = 2. Що, відповідно, у таблиці для рівня значущості 05,0=α  і для 

цього числа вільності критичне значення 99,52

05,0 =χ . 

Нульова гіпотеза полягає в тому, що вибірки не відрізняються, тобто 

однорідні. Альтернативна (конкуруюча) гіпотеза заперечує нульову: вибірки 

відрізняються суттєво. Якщо емпіричне значення критерію менше від 

критичного, то немає підстав відкидати нульову гіпотезу про однорідність 

вибірок. Якщо емпіричне значення критерію перевищує критичне значення, 

слід прийняти альтернативну гіпотезу про суттєві відмінності між вибірками. 

Таким чином, з метою перевірки ефективності розробленої концепції й 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності був проведений педагогічний експеримент, який включав 

констатувальний, формувальний і контрольний етапи, а також попереднє 

пілотне дослідження. Оцінювання ефективності розробленої системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

здійснювалося відповідно до розроблених критеріїв та показників наприкінці 

ІV та V курсів і порівнювалося з результатами діагностики на початку І курсу 

для з’ясування динаміки сформованості професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів. Результати підсумовувалися. 

 



370 

 

4.2. Аналіз ефективності системи підготовки інженерів-програмістів до 

професійної діяльності 

 

Оцінювання ефективності системи підготовки інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту на основі мотиваційного критерію у студентів контрольної та 

експериментальної груп (табл. 4.2) показало шляхом поєднання даних про 

високий і середній рівень, що: 

– рівень мотивації до “набуття знань” склав у студентів контрольної групи на 

початку експерименту 28 осіб (41,79%), експериментальної – 27 осіб (38,57%); 

– рівень мотивації до “оволодіння професією” склав у студентів 

контрольної групи на початку експерименту 26 осіб (38,81%), 

експериментальної – 25 осіб (35,71%); 

– рівень мотивації до “отримання диплома” склав у студентів контрольної 

групи на початку експерименту 47 осіб (70,15%), експериментальної – 49 осіб 

(70%). 

Таблиця 4.2 

Рівень сформованості мотивації до навчання у закладі вищої освіти 

студентів контрольної та експериментальної груп на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький  

1 2 3 4 

Групи КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Набуття 

знань 
11 16,42 8 11,43 17 25,37 19 27,14 39 58,21 43 61,43 

Оволо-

діння 

профе-

сією 

7 10,45 6 8,57 19 28,36 19 27,14 41 61,19 45 64,29 
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Продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 

Отри-

мання 

диплома 

31 46,27 26 37,14 16 23,88 23 32,86 20 29,85 21 30 

Середнє 

значення 
16 24,38 13 19,05 18 25,87 20 29,05 33 49,75 37 51,91 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості мотивації до навчання у закладі 

вищої освіти (на основі середніх значень високого і середнього рівнів) свідчить 

про однорідність КГ та ЕГ, адже у студентів контрольної групи на 

підготовчому етапі формувального експерименту він становить 34 особи 

(50,25%), експериментальної – 33 особи (48,1%).  

Ефективність системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності за критерієм сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів визначалася на основі 

кількох показників: сформованості компетентності з програмування; 

сформованості цифрової компетентності; сформованості математичної 

компетентності; сформованості інженерної компетентності; сформованості 

комунікативної компетентності; сформованості управлінської компетентності; 

сформованості особистісно-професійної компетентності. 

Оцінювання рівня сформованості у студентів компетентності з 

програмування і математичної компетентності було здійснено шляхом 

аналізу їх успішності за результатами першого періодичного контролю з 

відповідних дисциплін. Необхідні дані були отримані з відомостей обліку 

успішності студентів контрольної та експериментальної груп і наведені у 

Додатку М. 

Оцінювання рівня сформованості у студентів компетентності з 

програмування проведене на основі аналізу успішності з дисциплін “Вступ до 
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спеціальності”, “Основи алгоритмізації та програмування”, “Системне 

програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Веб-

програмування”, “Основи логічного програмування” (табл. 4.3, 4.4). Воно 

показало шляхом поєднання даних про високий і середній рівень, що: 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Вступ до спеціальності”) склав у студентів контрольної групи на початку 

експерименту 43 особи (64,18%), експериментальної – 44 особи (62,86%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Основи алгоритмізації та програмування”) склав у студентів контрольної 

групи на початку експерименту 41 особу (61,19%), експериментальної – 46 осіб 

(65,71%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Системне програмування”) склав у студентів контрольної групи на початку 

експерименту 39 особи (58,21%), експериментальної – 46 осіб (65,71%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Об’єктно-орієнтоване програмування”) склав у студентів контрольної групи на 

початку експерименту 44 особи (65,67%), експериментальної – 45 осіб 

(64,29%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна “Веб-

програмування”) склав у студентів контрольної групи на початку експерименту 

42 особи (62,69%), експериментальної – 44 особи (62,86%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Основи логічного програмування”) склав у студентів контрольної групи на 

початку експерименту 44 особи (65,67%), експериментальної 45 особи 

(64,29%). 

Порівняльний аналіз рівня сформованості компетентності з програмування 

(на основі середніх значень високого і середнього рівнів) свідчить про 

однорідність КГ та ЕГ, адже у студентів контрольної групи він склав 43 особи 

(62,94%), експериментальної – 45 осіб (64,28%). 



373 

 

Таблиця 4.3 

Рівень сформованості компетентності з програмування у студентів 

контрольної групи на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Дисципліни/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Вступ до спеціальності 6 8,96 37 55,22 24 35,82 

Основи алгоритмізації та 

програмування 

5 7,46 36 53,73 26 38,81 

Системне програмування 4 5,97 35 52,24 28 41,79 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

6 8,96 38 56,72 23 34,33 

Веб-програмування 3 4,48 39 58,21 25 37,31 

Основи логічного 

програмування 

3 4,48 41 61,19 23 34,33 

Середнє значення 5 6,72 38 56,22 24 37,07 

 

Таблиця 4.4 

Рівень сформованості компетентності з програмування у студентів 

експериментальної групи на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Дисципліни/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Вступ до спеціальності 8 11,43 36 51,43 26 37,14 

Основи алгоритмізації та 

програмування 

6 8,57 40 57,14 24 34,29 

Системне програмування 7 10 39 55,71 24 34,29 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

7 10 38 54,29 25 35,71 

Веб-програмування 5 7,14 39 55,71 26 37,14 

Основи логічного 

програмування 

7 10 38 54,29 25 35,71 

Середнє значення 7 9,52 38 54,76 25 35,71 
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Аналіз результатів оцінювання рівня сформованості цифрової 

компетентності (табл. 4.5) студентів контрольної та експериментальної груп 

на констатувальному етапі педагогічного експерименту показав, що він склав у 

студентів контрольної групи 31 особу (46,27%), експериментальної – 30 осіб 

(42,86%). Дані, засновані на поєднанні даних високого і середнього рівнів, 

засвідчують однорідність груп за цим показником. 

Таблиця 4.5 

Рівень сформованості цифрової компетентності у студентів контрольної та 

експериментальної груп на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  8 11,94 23 34,33 36 53,73 

ЕГ 7 10 23 32,86 40 57,14 

 

Оцінювання рівня сформованості математичної компетентності у 

студентів контрольної та експериментальної груп на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту (табл. 4.6, 4.7) показало шляхом поєднання даних 

про високий і середній рівень, що: 

– рівень сформованості математичної компетентності (дисципліна 

“Дискретна математика”) склав у студентів контрольної групи на початку 

експерименту 42 особи (62,69%), експериментальної – 44 особи (62,86%); 

– рівень сформованості математичної компетентності (дисципліна 

“Методи математичного моделювання”) склав у студентів контрольної групи на 

початку експерименту 45 осіб (67,16%), експериментальної – 49 осіб (70%). 

Порівняльний аналіз рівня сформованості математичної компетентності (на 

основі середніх значень високого і середнього рівнів) свідчить про однорідність КГ 

та ЕГ, адже у студентів контрольної групи він становить 44 особи (64,93%) , 

експериментальної – 47 осіб (66,63%). 
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Таблиця 4.6 

Рівень сформованості математичної компетентності у студентів 

контрольної групи на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Дисципліни/Одиниці  К-ть % К-ть % К-ть % 

Дискретна математика 2 2,99 40 59,7 25 37,31 

Методи математичного 

моделювання 

7 10,45 38 56,72 22 32,84 

Середнє значення 5 6,72 39 58,21 23 35,08 

 

Таблиця 4.7 

Рівень сформованості математичної компетентності у студентів 

експериментальної групи на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Дисципліни/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Дискретна математика 5 7,14 39 55,71 26 37,14 

Методи математичного 

моделювання 

7 10 42 60 21 30 

Середнє значення 6 8,57 41 57,86 23 33,57 

 

Аналіз результатів оцінювання рівня сформованості інженерної 

компетентності студентів контрольної та експериментальної груп на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту (табл. 4.8) показав, що він 

склав у студентів контрольної групи 30 осіб (44,78%) (об’єднання даних про 

високий і середній рівні), експериментальної – 31 особу (44,28%). Це свідчить про 

однорідність груп за цим показником. 
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Таблиця 4.8 

Рівень сформованості інженерної компетентності у студентів контрольної 

та експериментальної груп на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  6 8,96 24 35,82 37 55,22 

ЕГ 5 7,14 26 37,14 39 55,71 

 

Оцінювання рівня сформованості комунікативної компетентності 

студентів контрольної та експериментальної груп на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту (табл. 4.9) показало, що він склав у студентів 

контрольної групи 28 осіб (41,8%), експериментальної – 30 осіб (42,86%). Такі 

дані, що засновані на поєднанні даних високого і середнього рівнів, 

засвідчують однорідність груп за цим показником. 

Таблиця 4.9 

Рівень сформованості комунікативної компетентності у студентів 

контрольної та експериментальної груп на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  6 8,96 22 32,84 39 58,21 

ЕГ 7 10 23 32,86 40 57,14 

 

Аналіз результатів (табл. 4.10) оцінювання рівня сформованості управлінської 

компетентності студентів контрольної та експериментальної груп на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту показав, що він склав у 

студентів контрольної групи 29 осіб (43,28%), експериментальної – 33 особи 

(47,14%). Такі дані, що засновані на поєднанні даних високого і середнього рівнів, 

засвідчують однорідність груп за цим показником. 
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Таблиця 4.10 

Рівень сформованості управлінської компетентності у студентів 

контрольної та експериментальної груп на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  5 7,46 24 35,82 38 56,72 

ЕГ 6 8,57 27 38,57 37 52,86 

 

Оцінювання рівня сформованості особистісно-професійної 

компетентності студентів контрольної та експериментальної груп на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту (табл. 4.11, 4.12) показало 

шляхом поєднання даних про високий і середній рівень, що: 

– рівень сформованості “лабільності або ригідності розумових процесів” 

склав у студентів контрольної групи на початку експерименту 27 осіб (40,3%), 

експериментальної – 28 осіб (40%); 

– рівень сформованості “творчого мислення” особистісно-професійної 

компетентності підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності склав у студентів контрольної групи на початку експерименту 

28 осіб (41,79%), експериментальної – 30 осіб (42,86%); 

– рівень сформованості “реалізації потреб у саморозвитку” склав у 

студентів контрольної групи на початку експерименту 25 осіб (37,31%), 

експериментальної – 29 осіб (41,43%); 

– рівень сформованості “творчого потенціалу” склав у студентів 

контрольної групи на початку експерименту 26 осіб (37,31%), 

експериментальної – 28 осіб (40%). 

Порівняльний аналіз рівня сформованості особистісно-професійної 

компетентності (на основі середніх значень високого і середнього рівнів) 

засвідчує однорідність КГ та ЕГ груп, адже він склав у студентів контрольної 

групи 27 осіб (40,3%), експериментальної – 29 осіб (41,43%). 
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Таблиця 4.11 

Рівень сформованості особистісно-професійної компетентності у студентів 

контрольної групи на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Характеристики/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Лабільність або ригідність 

розумових процесів 

9 13,43 18 26,87 40 59,7 

Творче мислення 8 11,94 20 29,85 39 58,21 

Реалізація потреб у 

саморозвитку 

8 11,94 17 25,37 42 62,69 

Творчий потенціал 7 10,45 19 28,36 41 61,19 

 Середнє значення 8 11,94 19 28,36 40 59,7 

 

Таблиця 4.12 

Рівень сформованості особистісно-професійної компетентності у студентів 

експериментальної групи на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Характеристики/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Лабільність або ригідність 

розумових процесів 

8 11,43 20 28,57 42 60 

Творче мислення 7 10 23 32,86 40 57,14 

Реалізація потреб у 

саморозвитку 

9 12,86 20 28,57 41 58,57 

Творчий потенціал 6 8,57 22 31,43 42 60 

Середнє значення 8 11,43 21 30 41 58,57 

 

Таким чином, порівняльний аналіз результатів (табл. 4.13, 4.14) 

оцінювання рівня сформованості професійної компетентності у студентів 

контрольної та експериментальної груп на констатувальному етапі 
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педагогічного експерименту показав, що у студентів контрольної групи він 

складає 49,19%, а експериментальної – 50,14% (на основі середніх значень 

високого і середнього рівнів). Такі дані, що засновані на поєднанні даних 

високого і середнього рівнів, засвідчують однорідність груп за цим критерієм. 

Таблиця 4.13 

Рівень сформованості професійної компетентності у студентів контрольної 

групи на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Показники/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Компетентність з 

програмування 24 37,07 38 56,22 5 6,72 

Цифрова компетентності 36 53,79 23 34,33 8 11,94 

Математична компетентність 23 35,08 39 58,21 5 6,72 

Інженерної компетентність 37 55,22 24 35,82 6 8,96 

Комунікативна 

компетентність 39 58,21 22 32,84 6 8,96 

Управлінська компетентність 38 56,72 24 35,82 5 7,46 

Особистісно-професійна 

компетентність 40 59,7 19 28,36 8 11,94 

Середнє значення 34 50,83 27 40,23 6 8,96 

 

Таблиця 4.14 

Рівень сформованості професійної компетентності у студентів 

експериментальної групи на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту 

Показники 
Низький Середній Високий 

К-ть % К-ть % К-ть % 

1 2 3 4 5 6 7 

Компетентність з 

програмування 25 35,71 38 54,76 7 9,52 

Цифрова компетентності 40 57,44 23 33,6 7 10,97 
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Продовження табл. 4.14 

1 2 3 4 5 6 7 

Математична компетентність 23 33,57 41 57,86 6 8,57 

Інженерної компетентність 39 55,71 26 37,14 5 7,14 

Комунікативна 

компетентність 40 57,14 23 32,86 7 10 

Управлінська компетентність 37 52,86 27 38,57 6 8,57 

Особистісно-професійна 

компетентність 41 58,57 21 30 8 11,43 

Середнє значення 35 50,14 28 40,68 7 9,46 

 

Таким чином, порівняння результатів аналізу рівнів сформованості 

компетентності з програмування, цифрової, математичної, інженерної, 

комунікативної, правлінської та особистісно-професійної компетентностей у 

студентів КГ та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

свідчать про однорідність груп, що беруть участь у експерименті.  

Аналіз ефективності системи підготовки інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на основі мотиваційного критерію у студентів 

контрольної та експериментальної груп (табл. 4.15) на контрольному етапі 

педагогічного експерименту показав шляхом поєднання даних про високий і 

середній рівні, що: 

– рівень мотивації до “набуття знань” склав у студентів контрольної групи 

на кінцевому етапі експерименту 30 осіб (44,78%), експериментальної – 48 осіб 

(68,57%); 

– рівень мотивації до “оволодіння професією” склав у студентів 

контрольної групи на кінцевому етапі експерименту 27 осіб (40,90%), 

експериментальної – 49осіб (70%); 

– рівень мотивації до “отримання диплома” склав у студентів контрольної 

групи на кінцевому етапі експерименту 46 осіб (68,65%), експериментальної – 

53 особи (75,71%). 
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Таблиця 4.15 

Рівень сформованості мотивації до навчання у закладі вищої освіти 

у студентів контрольної та експериментальної груп  

на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Набуття 

знань 
12 17,91 14 20 18 26,87 34 48,57 37 55,22 22 31,43 

Оволо-

діння 

профе-

сією 

6 9,09 16 22,86 21 31,82 33 47,14 39 59,09 21 30 

Отри-

мання 

диплома 

33 49,25 18 25,71 13 19,4 35 50 21 31,34 17 24,29 

Середнє 

значення 
17 25,42 16 22,86 18 26,03 34 48,57 32 48,55 20 28,57 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості мотивації до навчання у закладі 

вищої освіти (на основі середніх значень високого і середнього рівнів) свідчить про 

неоднорідність КГ і ЕГ, адже у студентів контрольної групи на контрольному етапі 

педагогічного експерименту він склав 35 осіб (51,45%), експериментальної – 50 осіб 

(71,43%). 

Оцінювання рівня сформованості у студентів компетентності з 

програмування і математичної компетентності було здійснено шляхом 

аналізу їх успішності за результатами другого періодичного контролю з 

відповідних дисциплін. Необхідні дані були отримані з відомостей обліку 

успішності студентів контрольної та експериментальної груп і наведені у 

Додатку Н. 
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Оцінювання рівня сформованості компетентності з програмування у 

студентів контрольної та експериментальної групи на контрольному етапі 

педагогічного експерименту (табл. 4.16, 4.17) показало шляхом поєднання 

даних про високий і середній рівень, що: 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Вступ до спеціальності”) склав у студентів контрольної групи на кінцевому 

етапі експерименту 45 осіб (67,16%), експериментальної – 65 осіб (92,86%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Основи алгоритмізації та програмування”) склав у студентів контрольної 

групи на кінцевому етапі експерименту 42 особи (62,69%), експериментальної – 

62 особи (88,57%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Системне програмування”) склав у студентів контрольної групи на кінцевому 

етапі експерименту 40 осіб (58,21%), експериментальної – 64 особи (91,43%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Об’єктно-орієнтоване програмування”) склав у студентів контрольної групи на 

кінцевому етапі експерименту 43 особи (64,18%), експериментальної – 64 особи 

(91,43%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна “Веб-

програмування”) склав у студентів контрольної групи на кінцевому етапі 

експерименту 42 особи (62,69%), експериментальної – 65 осіб (92,86%); 

– рівень сформованості компетентності з програмування (дисципліна 

“Основи логічного програмування”) склав у студентів контрольної групи на 

кінцевому етапі експерименту 43 особи (64,18%), експериментальної – 64 особи 

(91,43%). 

Порівняльний аналіз рівня сформованості компетентності з програмування 

(на основі середніх значень високого і середнього рівнів) свідчить про 

неоднорідність КГ та ЕГ за цим показником, адже у студентів контрольної 

групи на контрольному етапі педагогічного експерименту він склав 42 особи 

(63,19%), експериментальної – 64 особи (91,43%). 
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Таблиця 4.16 

Рівень сформованості компетентності з програмування у студентів 

контрольної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Дисципліни/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Вступ до спеціальності 7 10,45 38 56,72 22 32,84 

Основи алгоритмізації та 

програмування 5 7,46 37 55,22 25 37,31 

Системне програмування 4 5,97 35 52,24 28 41,79 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 4 5,97 39 58,21 24 35,82 

Основи логічного 

програмування 3 4,48 40 59,7 24 35,82 

Веб-програмування 4 5,97 38 56,72 25 37,31 

Середнє значення 4 6,72 38 56,47 25 36,82 

 

Таблиця 4.17 

Рівень сформованості компетентності з програмування у студентів 

експериментальної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Дисципліни Високий Середній Низький 

К-ть % К-ть % К-ть % 

Вступ до спеціальності 15 21,43 50 71,43 5 7,14 

Основи алгоритмізації та 

програмування 12 17,14 50 71,43 8 11,43 

Системне програмування 13 18,57 51 72,86 6 8,57 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 12 17,14 52 74,29 6 8,57 

Основи логічного 

програмування 11 15,71 53 75,71 6 8,57 

Веб-програмування 11 15,71 54 77,14 5 7,14 

Середнє значення 12 17,62 52 73,81 6 8,57 
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Аналіз результатів оцінювання рівня сформованості показника цифрової 

компетентності у студентів контрольної та експериментальної груп на 

контрольному етапі педагогічного експерименту (табл. 4.18) показав, що рівень 

сформованості цифрової компетентності у студентів контрольної групи склав 32 

особи (47,76%), а експериментальної – 60 осіб (85,72%). Такі дані, що засновані на 

поєднанні даних високого і середнього рівнів, засвідчують неоднорідність груп за 

цим показником. 

Таблиця 4.18 

Рівень сформованості цифрової компетентності у студентів контрольної 

та експериментальної груп на контрольному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  8 11,94 24 35,82 35 52,24 

ЕГ  15 21,43 45 64,29 10 14,29 

 

Оцінювання рівня сформованості математичної компетентності у студентів 

контрольної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту показало 

(табл. 4.19, 4.20), що він склав у студентів контрольної групи 44 особи (65,67%), 

експериментальної – 65 осіб (92,86%) з дисципліни “Дискретна математика” та 43 

особи (64,18%) і 63 особи (90%) відповідно з дисципліни “Методи математичного 

моделювання”.  

Таблиця 4.19 

Рівень сформованості математичної компетентності у студентів контрольної 

групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Дисципліни/Одиниці  К-ть % К-ть % К-ть % 

Дискретна математика 5 7,46 39 58,21 23 34,33 

Методи математичного 

моделювання 
7 10,45 36 53,73 24 35,82 

Середнє значення 6 8,96 37 55,97 24 35,08 
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Таблиця 4.20 

Рівень сформованості математичної компетентності у студентів 

експериментальної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Дисципліни Високий Середній Низький 

К-ть % К-ть % К-ть % 

Дискретна математика 13 18,57 52 74,29 5 7,14 

Методи математичного 

моделювання 
11 15,71 52 74,29 7 10 

Середнє значення 12 17,14 52 74,29 6 8,57 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості математичної компетентності 

(на основі середніх значень високого і середнього рівнів) свідчить про 

неоднорідність КГ та ЕГ, адже у студентів контрольної групи на контрольному 

етапі педагогічного експерименту він склав 43 особи (64,93%), 

експериментальної – 64 особи (91,43%). 

Аналіз результатів оцінювання рівня сформованості інженерної 

компетентності у студентів контрольної та експериментальної групи на 

контрольному етапі педагогічного експерименту (табл. 4.21) показав, що він склав у 

студентів контрольної групи 29 осіб (43,29%), експериментальної – 51 особу 

(78,26%). Це свідчить про не однорідність груп за цим показником. 

Таблиця 4.21 

Рівень сформованості інженерної компетентності у студентів контрольної 

та експериментальної груп на контрольному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  7 10,45 22 32,84 38 56,72 

ЕГ  13 18,57 38 54,29 19 27,14 
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Оцінювання рівня сформованості комунікативної компетентності студентів 

контрольної та експериментальної груп на контрольному етапі педагогічного 

експерименту (табл. 4.22) показало, що він склав у студентів контрольної групи на 

кінець експерименту 29 осіб (43,28%), експериментальної – 51 особу (72,86%). Такі 

дані, що засновані на поєднанні даних високого і середнього рівнів, засвідчують 

неоднорідність груп за цим показником. 

Таблиця 4.22 

Рівень сформованості комунікативної компетентності у студентів 

контрольної та експериментальної груп на контрольному етапі 

педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  8 11,94 21 31,34 38 56,72 

ЕГ  17 24,29 34 48,57 19 27,14 

 

Аналіз результатів оцінювання рівня сформованості управлінської 

компетентності студентів контрольної та експериментальної групи 

(табл. 4.23) на контрольному етапі педагогічного експерименту показав, що він 

склав у студентів контрольної групи 32 особи (47,77%), експериментальної – 55 

осіб (78,57%). Такі дані, що засновані на поєднанні даних високого і середнього 

рівнів, засвідчують неоднорідність груп за цим показником. 

Таблиця 4.23 

Рівень сформованості управлінської компетентності у студентів 

контрольної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Групи/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

КГ  6 8,96 26 38,81 35 52,24 

ЕГ  16 22,86 39 55,71 15 21,43 
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Оцінювання рівня сформованості особистісно-професійної 

компетентності студентів контрольної та експериментальної груп на 

контрольному етапі педагогічного експерименту (табл. 4.24, 4.25) показало 

шляхом поєднання даних про високий і середній рівень, що: 

– рівень сформованості “лабільності або ригідності розумових процесів” 

склав у студентів контрольної групи на кінець експерименту 29 осіб (43,29%), 

експериментальної – 48 осіб (68,58%); 

– рівень сформованості “творчого мислення” склав у студентів 

контрольної групи на кінець експерименту 27 осіб (40,3%), експериментальної 

– 50 осіб (71,43%); 

– рівень сформованості “реалізації потреб у саморозвитку” склав у 

студентів контрольної групи на кінець експерименту 29 осіб (42,65%), 

експериментальної – 48 осіб (68,57%); 

– рівень сформованості “творчого потенціалу” склав у студентів 

контрольної групи на кінець експерименту 30 осіб (44,78%), експериментальної 

– 49 осіб (70%). 

Таблиця 4.24 

Рівень сформованості особистісно-професійної компетентності у студентів 

контрольної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Характеристики/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Лабільність або ригідність 

розумових процесів 
10 14,93 19 28,36 38 56,72 

Творче мислення 9 13,43 18 26,87 40 59,7 

Реалізація потреб у 

саморозвитку 
9 13,24 20 29,41 39 

57,35 

Творчий потенціал 8 11,94 22 32,84 37 55,22 

 Середнє значення 9 13,43 20 29,85 38 56,72 
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Таблиця 4.25 

Рівень сформованості особистісно-професійної компетентності у студентів 

експериментальної групи на контрольному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Високий Середній Низький 

Характеристики/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Лабільність або ригідність 

розумових процесів 
17 24,29 31 44,29 22 31,43 

Творче мислення 17 24,29 33 47,14 20 28,57 

Реалізація потреб у 

саморозвитку 
16 22,86 32 45,71 22 31,43 

Творчий потенціал 18 25,71 31 44,29 21 30 

Середнє значення 17 24,29 32 45,36 21 30,36 

 

Порівняльний аналіз рівня сформованості особистісно-професійної 

компетентності (на основі середніх значень високого і середнього рівнів) 

засвідчує неоднорідність КГ та ЕГ груп, адже він склав у студентів контрольної 

групи 29 осіб (43,28%), експериментальної – 49 осіб (69,65%). 

Таким чином, порівняльний аналіз рівня сформованості професійної 

компетентності на контрольному етапі педагогічного експерименту показав, що 

у студентів контрольної групи він складає 34 особи (50,5%) (табл. 4.26), а 

експериментальної – 57 осіб (80,36%) (табл. 4.27). Такі дані, що засновані на 

поєднанні даних високого і середнього рівнів, засвідчують неоднорідність груп 

за цим критерієм. 

Таблиця 4.26 

Рівень сформованості професійної компетентності у студентів контрольної 

групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

1 2 3 4 

Показники/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Компетентність з 

програмування 25 36,82 38 56,47 4 6,72 
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Продовження табл. 4.26 

1 2 3 4 

Цифрова компетентності 35 52,24 24 35,82 8 11,94 

Математична компетентність 24 35,08 37 55,97 6 8,96 

Інженерної компетентність 38 56,72 22 32,84 7 10,45 

Комунікативна 

компетентність 38 56,72 21 31,34 8 11,94 

Управлінська компетентність 35 52,24 26 38,81 6 8,96 

Особистісно-професійна 

компетентність 38 56,72 20 29,85 9 13,43 

Середнє значення 33 49,51 27 40,16 7 10,34 

 

Таблиця 4.27 

Рівень сформованості професійної компетентності у студентів 

експериментальної групи на контрольному етапі педагогічного 

експерименту 

Рівні Низький Середній Високий 

Показники/Одиниці К-ть % К-ть % К-ть % 

Компетентність з 

програмування 6 8,67 52 73,81 12 17,62 

Цифрова компетентності 10 14,29 45 64,29 15 21,43 

Математична компетентність 
6 8,57 52 74,29 12 17,14 

Інженерної компетентність 19 27,14 38 54,29 13 18,57 

Комунікативна 

компетентність 19 27,14 34 48,57 17 24,29 

Управлінська компетентність 16 21,43 39 55,71 15 22,86 

Особистісно-професійна 

компетентність 21 30,36 32 45,36 17 24,29 

Середнє значення 14 19,66 42 59,47 14 20,89 
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Вірогідність статистичних даних, отриманих у ході експерименту, 

перевірялася за допомогою критерію Фішера та критерію однорідності χ2.  

Відобразимо перевірку вірогідності результатів дослідження щодо 

порівняння рівнів сформованості мотивації студентів КГ та ЕГ у системі 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на 

початку та наприкінці експериментального дослідження, результати перевірки 

яких подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.1, рис. 4.2, табл. С.1, С.2, С.3). 

 

Рис. 4.1. Результат оцінювання рівнів сформованості мотивації до навчання у 

закладі вищої освіти студентів КГ та ЕГ на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.2. Результат оцінювання рівнів сформованості мотивації до навчання у 

закладі вищої освіти студентів КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного 

експерименту 
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Нами перевірено частки середніх та низьких рівнів показника 

сформованості мотивації студентів КГ та ЕГ в системі підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності на констатувальному і 

контрольному етапах педагогічного експерименту. Для цього об’єднано дані 

для “низького” та “високого” рівня і визначено в долях одиниці частки 

“середніх” рівнів для КГ і ЕГ до експерименту та наприкінці експерименту. 

Порівняння результатів показників сформованості мотивації студентів КГ і 

ЕГ за критерієм Пірсона на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту, дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих 

відмінностей у цих вибірках ( 67,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів 

показників сформованості мотивації студентів КГ і ЕГ на контрольному етапі 

педагогічного експерименту дало змогу виявити відмінності між цими 

вибірками, про що свідчить 07,82 =емпχ . 

Для перевірки результатів за мотиваційним критерієм було встановлено, 

що на початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не 

відрізнялися ( 222,0=емпϕ ), також не відрізнялись показники для низького рівня 

( 286,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для 

середнього рівня суттєво відрізнялися ( 645,2=емпϕ , що більше критичного 

значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького рівня 

( 329,2=емпϕ ). 

Відобразимо перевірку вірогідності результатів дослідження щодо 

порівняння показників за критерієм сформованості професійної 

компетентності студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності. Для цього перевіримо вірогідність 

результатів компетентностей, що складають професійну компетентність 

інженерів-програмістів: компетентність з програмування, цифрова, 

математична, інженерна, комунікативна, управлінська та особистісно-

професійна компетентність.  
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Компетентність з програмування ґрунтується на вивченні таких дисциплін: 

“Вступ до спеціальності”, “Основи алгоритмізації та програмування”, 

“Системне програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Веб-

програмування” та “Основи логічного програмування”. Відобразимо перевірку 

кожної дисципліни окремо та компетентності з програмування загалом.  

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Вступ до спеціальності” 

студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на констатувальному і контрольному етапах 

педагогічного експерименту подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.3, рис. 4.4, 

табл. С.4, С.5, С.6). 

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Вступ до спеціальності” було встановлено, що до початку 

експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 45,0=емпϕ ), не відрізнялися показники і для низького рівня ( 16,0=емпϕ ). Що ж 

стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 

суттєво відрізнялися ( 8,1=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), також 

відрізнялись показники для низького рівня ( 98,3=емпϕ ). 

 

Рис. 4.3. Результат сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Вступ до спеціальності” студентів КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 
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Рис. 4.4. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Вступ до спеціальності” студентів КГ та ЕГ на контрольному 

етапі педагогічного експерименту 

 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Вступ до спеціальності” студентів КГ і ЕГ за 

критерієм Пірсона на констатувальному етапі педагогічного експерименту дало 

змогу зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках 

( 4,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості 

компетентності з програмування по дисципліні “Вступ до спеціальності” 

студентів КГ і ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту дало 

змогу виявити відмінності між цими вибірками, про що свідчить 9,152 =емпχ . 

Відобразимо вірогідності результатів дослідження щодо порівняння 

сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Основи 

алгоритмізації та програмування” студентів КГ і ЕГ в системі підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та 

наприкінці експериментального дослідження, результати перевірки яких 

подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.5, рис. 4.6, табл. С.7, С.8, С.9).  

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Основи алгоритмізації та програмування” було встановлено, 

що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не 

відрізнялися ( 4,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня 

( 55,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для 
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середнього рівня суттєво відрізнялися ( 98,1=емпϕ , що більше критичного 

значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького рівня 

( 65,3=емпϕ ). 

 

Рис. 4.5. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Основи алгоритмізації та програмування” студентів КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.6. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Основи алгоритмізації та програмування” студентів КГ та ЕГ на 

контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Основи алгоритмізації та програмування” 

студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку педагогічного експерименту, 

дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих 

вибірках ( 399,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників 
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сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Основи 

алгоритмізації та програмування” студентів КГ і ЕГ наприкінці педагогічного 

експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, про що 

свідчить 2,142 =емпχ . 

Відобразимо вірогідності результатів дослідження щодо порівняння 

сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Системне 

програмування” студентів КГ і ЕГ у системі підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності на початку та наприкінці 

експериментального дослідження, результати перевірки яких подаються у 

кінцевому вигляді (рис. 4.7, 4.8, табл. С.10, С.11, С.12). 

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Системне програмування” було встановлено, що до початку 

експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 41,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня ( емпϕ = 0,907). Що ж 

стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 

суттєво відрізнялися ( 7,2=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), 

також відрізнялись показники для низького рівня ( 57,4=емпϕ ). 

 

Рис. 4.7. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Системне програмування” студентів КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 
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Рис. 4.8. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Системне програмування” студентів КГ та ЕГ на контрольному 

етапі педагогічного експерименту 

 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Системне програмування” студентів КГ і ЕГ за 

критерієм Пірсона на констатувальному етапі педагогічного експерименту, 

дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих 

вибірках ( 4,12 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників 

сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Системне 

програмування” студентів КГ і ЕГ на контрольному етапі педагогічного 

експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, про що 

свідчить 21,202 =емпχ . 

Відобразимо вірогідності результатів дослідження щодо порівняння 

сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Об’єктно-

орієнтоване програмування” студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та наприкінці 

експериментального дослідження, результати перевірки яких подаються у 

кінцевому вигляді (рис. 4.9, 4.10, табл. С.13, С.14, С.15). 
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Рис. 4.9. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування” студентів КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.10. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування” студентів КГ та ЕГ на 

контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування” було встановлено, що до 

початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 287,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня ( 907,0=емпϕ ). Що ж 

стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 

суттєво відрізнялися ( 007,2=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), 

також відрізнялись показники для низького рівня ( 025,4=емпϕ ). 
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Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування” 

студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку експерименту дало змогу 

зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках 

( 17,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване 

програмування” студентів КГ і ЕГ наприкінці експерименту дало змогу виявити 

відмінності між цими вибірками, про що свідчить 4,172 =емпχ . 

Відобразимо вірогідності результатів дослідження щодо порівняння 

сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Веб-

програмування” студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності на початку та наприкінці 

експериментального дослідження, результати перевірки яких подаються у 

кінцевому вигляді (рис. 4.11, 4.12, табл. С.16, С.17, С.18). 

 

Рис. 4.11. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Веб-програмування” студентів КГ та ЕГ на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту  
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Рис. 4.12. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Веб-програмування” студентів КГ та ЕГ на контрольному етапі 

педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Веб-програмування” було встановлено, що до початку 

експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 298,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня ( 023,0=емпϕ ). Що 

ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 

суттєво відрізнялися ( 563,2=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), 

також відрізнялись показники для низького рівня ( 534,4=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Веб-програмування” студентів КГ і ЕГ за 

критерієм Пірсона на початку експерименту, дало змогу зробити висновок про 

відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках ( 54,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Веб-програмування” студентів КГ і ЕГ 

наприкінці експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, 

про що свідчить 25,202 =емпχ . 

Відобразимо вірогідності результатів дослідження щодо порівняння 

сформованості компетентності з програмування за дисципліною “Основи 

логічного програмування” студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх 
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інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та наприкінці 

експериментального дослідження, результати перевірки яких подаються у 

кінцевому вигляді (рис. 4.13, рис. 4.14, табл. С.19, С.20, С.21). 

 

Рис. 4.13. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Основи логічного програмування” студентів КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.14. Результат сформованості компетентності з програмування за 

дисципліною “Основи логічного програмування” студентів КГ та ЕГ на 

контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Основи логічного програмування” було встановлено, що до 

початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 819,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня ( 176,0=емпϕ ). Що 

ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 
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суттєво відрізнялися ( 019,2=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), 

також відрізнялись показники для низького рівня ( 025,4=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Основи логічного програмування” студентів 

КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку експерименту дало змогу зробити 

висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках ( 87,12 =емпχ ; 

99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Основи логічного програмування” студентів 

КГ і ЕГ наприкінці експерименту дало змогу виявити відмінності між цими 

вибірками, про що свідчить 96,172 =емпχ . 

Відобразимо вірогідності результатів дослідження щодо порівняння 

сформованості компетентності з програмування в цілому з шести дисциплін 

студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на початку та наприкінці експериментального 

дослідження, результати перевірки яких подаються у кінцевому вигляді 

(рис. 4.15, 4.16, табл. С.22, С.23, С.24). 

 

Рис. 4.15. Результат сформованості компетентності з програмування студентів 

КГ та ЕГ на початку експериментального дослідження 
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Рис. 4.16. Результат сформованості компетентності з програмування студентів 

КГ та ЕГ на кінець експериментального дослідження 

 

Для перевірки результатів сформованості компетентності з програмування 

було встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники 

середнього рівня не відрізнялися ( 287,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для 

низького рівня ( 012,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, 

показники для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 182,2=емпϕ , що більше 

критичного значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького 

рівня ( 207,4=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості компетентності з 

програмування студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту дало змогу зробити висновок про відсутність 

суттєвих відмінностей у цих вибірках ( 37,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння 

результатів показників сформованості компетентності з програмування 

студентів КГ і ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту дало 

змогу виявити відмінності між цими вибірками, про що свідчить 62,182 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

цифрової компетентності студентів КГ і ЕГ у системі підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та наприкінці 

експериментального дослідження подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.17, 

4.18, табл. С.25, С.26, С.27). 
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Рис. 4.17. Результат сформованості цифрової компетентності у студентів КГ 

та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Рис. 4.18. Результат сформованості цифрової компетентності у студентів КГ 

та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості цифрової компетентності було 

встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього 

рівня не відрізнялися ( 176,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького 

рівня ( 398,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники 

для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 382,3=емпϕ , що більше критичного 

значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького рівня 

( 909,4=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників цифрової компетентності студентів КГ 

і ЕГ за критерієм Пірсона на початку педагогічного експерименту, дало змогу 

зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках 
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( 29,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості 

цифрової компетентності студентів КГ і ЕГ наприкінці педагогічного 

експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, про що 

свідчить 41,232 =емпχ . 

Математична компетентність складається з дисциплін “Дискретна 

математика” і “Методи математичного моделювання”. Відобразимо перевірку 

кожної дисципліни окремо та математичної компетентності в цілому.  

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

математичної компетентності за дисципліною “Дискретна математика” 

студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності на початку та наприкінці експериментального дослідження 

подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.19, 4.20, табл. С.28, С.29, С.30). 

Для перевірки результатів сформованості математичної компетентності по 

дисципліні “Дискретна математика” було встановлено, що на початку 

експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 474,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня ( 023,0=емпϕ ). Що 

ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 

суттєво відрізнялися ( 007,2=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), 

також відрізнялись показники для низького рівня ( 128,4=емпϕ ). 

 

Рис. 4.19. Результат сформованості математичної компетентності за 

дисципліною “Дискретна математика” студентів КГ та ЕГ на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту 
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Рис. 4.20. Результат сформованості математичної компетентності за 

дисципліною “Дискретна математика” студентів КГ та ЕГ на контрольному 

етапі педагогічного експерименту 

 

Порівняння результатів показників сформованості математичної 

компетентності по дисципліні “Дискретна математика” студентів КГ і ЕГ за 

критерієм Пірсона на початку педагогічного експерименту дало змогу зробити 

висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках ( 38,12 =емпχ ; 

99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості математичної 

компетентності по дисципліні “Дискретна математика” студентів КГ і ЕГ 

наприкінці педагогічного експерименту дало змогу виявити відмінності між 

цими вибірками, про що свідчить 74,172 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

математичної компетентності по дисципліні “Методи математичного 

моделювання” студентів КГ і ЕГ в системі підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності на початку та наприкінці 

експериментального дослідження подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.21, 

4.22, табл. С.31, С.32, С.33). 
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Рис. 4.21. Результат сформованості математичної компетентності по дисципліні 

“Методи математичного моделювання” студентів КГ та ЕГ 

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.22. Результат сформованості математичної компетентності по дисципліні 

“Методи математичного моделювання” студентів КГ та ЕГ на контрольному 

етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості математичної компетентності по 

дисципліні “Методи математичного моделювання” було встановлено, що до 

початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього рівня не відрізнялися 

( 392,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького рівня ( 357,0=емпϕ ). Що 

ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники для середнього рівня 

суттєво відрізнялися ( 539,2=емпϕ , що більше критичного значення 64,1=крϕ ), 

також відрізнялись показники для низького рівня ( 739,3=емпϕ ). 
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Порівняння результатів показників сформованості математичної 

компетентності по дисципліні “Методи математичного моделювання” студентів 

КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку педагогічного експерименту, дало змогу 

зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих вибірках 

( 23,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості 

математичної компетентності по дисципліні “Методи математичного 

моделювання” студентів КГ і ЕГ наприкінці педагогічного експерименту дало 

змогу виявити відмінності між цими вибірками, про що свідчить 71,132 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

математичної компетентності в цілому студентів КГ і ЕГ в системі 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на 

початку та наприкінці експериментального дослідження подаються у кінцевому 

вигляді (рис. 4.23, 4.24, табл. С.34, С.35, С.36). 

Для перевірки результатів сформованості математичної компетентності 

було встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники 

середнього рівня не відрізнялися ( 047,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для 

низького рівня ( 17,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, 

показники для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 364,2=емпϕ , що більше 

критичного значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького 

рівня ( 025,4=емпϕ ). 

 

Рис. 4.23. Результат сформованості математичної компетентності студентів КГ 

та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 
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Рис. 4.24. Результат сформованості математичної компетентності студентів КГ 

та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Порівняння результатів показників сформованості математичної 

компетентності студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку 

педагогічного експерименту, дало змогу зробити висновок про відсутність 

суттєвих відмінностей у цих вибірках ( 15,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння 

результатів показників сформованості математичної компетентності студентів 

КГ і ЕГ наприкінці педагогічного експерименту дало змогу виявити відмінності 

між цими вибірками, про що свідчить 01,162 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

інженерної компетентності в цілому студентів КГ і ЕГ в системі підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та 

наприкінці експериментального дослідження подаються у кінцевому вигляді 

(рис. 4.25, 4.26, табл. С.37, С.38, С.39). 

Для перевірки результатів сформованості інженерної компетентності було 

встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього 

рівня не відрізнялися ( 158,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького 

рівня ( 059,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники 

для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 557,2=емпϕ , що більше критичного 

значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького рівня 

( 569,3=емпϕ ). 
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Рис. 4.25. Результат сформованості інженерної компетентності студентів КГ 

та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.26. Результат сформованості інженерної компетентності студентів КГ 

та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Порівняння результатів показників сформованості інженерної 

компетентності студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку експерименту, 

дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих відмінностей у цих 

вибірках ( 23,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів показників сформованості 

інженерної компетентності студентів КГ і ЕГ наприкінці експерименту дало змогу 

виявити відмінності між цими вибірками, про що свідчить 96,132 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

комунікативної компетентності студентів КГ і ЕГ в системі підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та 

наприкінці експериментального дослідження подаються у кінцевому вигляді 

(рис. 4.27, 4.28, табл. С.40, С.41, С.42). 
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Рис. 4.27. Результат сформованості комунікативної компетентності студентів 

КГ та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.28. Результат сформованості комунікативної компетентності студентів 

КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості комунікативної компетентності 

було встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники 

середнього рівня не відрізнялися ( 012,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для 

низького рівня ( 135,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, 

показники для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 077,2=емпϕ , що більше 

критичного значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького 

рівня ( 569,3=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості комунікативної 

компетентності студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку 

експерименту дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих 
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відмінностей у цих вибірках ( 12,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів 

показників сформованості комунікативної компетентності студентів КГ і ЕГ 

наприкінці експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, 

про що свідчить 21,132 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

управлінської компетентності в цілому студентів КГ і ЕГ в системі підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на початку та 

наприкінці експериментального дослідження подаються у кінцевому вигляді 

(рис. 4.29, 4.30, табл. С.43, С.44, С.45). 

 

Рис. 4.29. Результат сформованості управлінської компетентності студентів КГ 

та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.30. Результат сформованості управлінської компетентності студентів КГ 

та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 
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Для перевірки результатів сформованості управлінської компетентності 

було встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники 

середнього рівня не відрізнялися ( 339,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для 

низького рівня ( 445,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, 

показники для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 989,1=емпϕ , що більше 

критичного значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького 

рівня ( 61,3=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості управлінської 

компетентності студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку 

експерименту дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих 

відмінностей у цих вибірках ( 29,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів 

показників сформованості управлінської компетентності студентів КГ і ЕГ 

наприкінці експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, 

про що свідчить 14,142 =емпχ . 

Вірогідності результатів дослідження щодо порівняння сформованості 

особистісно-професійної компетентності студентів КГ і ЕГ в системі 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності на 

початку та наприкінці експериментального дослідження подаються у кінцевому 

вигляді (рис. 4.31, 4.32, табл. С.46, С.47, С.48). 

 

Рис. 4.31. Результат сформованості особистісно-професійної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 
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Рис. 4.32. Результат сформованості особистісно-професійної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості особистісно-професійної 

компетентності було встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ 

показники середнього рівня не відрізнялися ( 211,0=емпϕ ), не відрізняються 

показники і для низького рівня ( 129,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець 

експерименту, показники для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 913,1=емпϕ , 

що більше критичного значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для 

низького рівня ( 944,3=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості особистісно-

професійної компетентності студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку 

експерименту, дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих 

відмінностей у цих вибірках ( 18,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів 

показників сформованості особистісно-професійної компетентності студентів 

КГ і ЕГ наприкінці експерименту дало змогу виявити відмінності між цими 

вибірками, про що свідчить 29,162 =емпχ . 

Відобразимо перевірку вірогідності результатів дослідження щодо 

порівняння сформованості професійної компетентності студентів КГ і ЕГ в 

системі підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

на початку та наприкінці експериментального дослідження, результати перевірки 

яких подаються у кінцевому вигляді (рис. 4.33, 4.34, табл. С.49, С.50, С.51). 
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Рис. 4.33. Результат сформованості професійної компетентності студентів КГ та 

ЕГ на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

 

Рис. 4.34. Результат сформованості професійної компетентності студентів КГ та 

ЕГ на контрольному етапі педагогічного експерименту 

 

Для перевірки результатів сформованості професійної компетентності було 

встановлено, що до початку експерименту для КГ і ЕГ показники середнього 

рівня не відрізнялися ( 035,0=емпϕ ), не відрізняються показники і для низького 

рівня ( 082,0=емпϕ ). Що ж стосується КГ і ЕГ на кінець експерименту, показники 

для середнього рівня суттєво відрізнялися ( 323,2=емпϕ , що більше критичного 

значення 64,1=крϕ ), також відрізнялись показники для низького рівня 

( 686,3=емпϕ ). 

Порівняння результатів показників сформованості професійної 

компетентності студентів КГ і ЕГ за критерієм Пірсона на початку 

експерименту, дало змогу зробити висновок про відсутність суттєвих 
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відмінностей у цих вибірках ( 11,02 =емпχ ; 99,52 =крχ ). Порівняння результатів 

показників сформованості професійної компетентності студентів КГ і ЕГ 

наприкінці експерименту дало змогу виявити відмінності між цими вибірками, 

про що свідчить 87,132 =емпχ . 

Здійснимо перевірку вірогідності результатів оцінки ефективності системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності за 

мотиваційним критерієм. Порівняємо частки середніх значень сформованості 

мотивації до навчання у закладі вищої освіти майбутніх інженерів-програмістів 

на початку та наприкінці експериментального дослідження. Для цього 

об’єднаємо дані для “низького” та “високого” рівня і визначимо в долях 

одиниці частки “середніх” рівнів для КГ і ЕГ на початку та наприкінці 

експерименту. 

Визначення в долях одиниці частки “середніх” рівнів для студентів КГ і ЕГ 

на початку та наприкінці експерименту показало, що показник мотиваційного 

критерію в контрольній і експериментальній групах на початку експерименту 

складав 0,27 та 0,26 відповідно. Наприкінці експерименту дані суттєво 

відрізняються: у контрольній групі – 0,27, в експериментальній групі – 0,49 

(рис. 4.35). 

    

Рис. 4.35. Визначення показника мотиваційного критерію в долях одиниці 

частки “середніх” рівнів для КГ і ЕГ на констатувальному і контрольному 

етапах педагогічного експерименту 

 

Для порівняння часток низьких рівнів на початку та наприкінці 

експерименту ми об’єднали дані “середнього” та “високого” рівня і визначили, 
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що в долях одиниці частки “низьких” рівнів для КГ і ЕГ на початку 

експерименту становить 0,49 та 0,5 відповідно. Наприкінці експерименту: в 

контрольній групі – 0,48, в експериментальній групі – 0,29. (рис. 4.36). 

      

Рис. 4.36. Визначення показника мотиваційного критерію в долях одиниці 

частки “низьких” рівнів для КГ і ЕГ на констатувальному і контрольному 

етапах педагогічного експерименту 

 

У цілому, визначення коефіцієнту показника мотиваційного критерію 

ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності показало, що показники низького рівня мотивації до 

навчання у закладі вищої освіти в контрольній групі після експерименту 

знизилися на 0,02, в експериментальній групі зафіксовано суттєве зниження 

показників низького рівня після експерименту на 0,24; в контрольній групі не 

зафіксовано покращення показників середнього рівня після експерименту; в 

експериментальній групі зафіксовано покращення показників середнього рівня 

після експерименту на 0,20; в експериментальній групі зафіксовано підвищення 

показників високого рівня після експерименту на 0,05. 

Дані, що характеризують зміну значень коефіцієнту мотиваційного 

критерію студентів контрольної та експериментальної групи на початку та 

наприкінці експериментального дослідження, подано у табл. 4.28. 
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Таблиця 4.28 

Динаміка показника мотиваційного критерію на констатувальному і 

контрольному етапах педагогічного експерименту 

Рівні 

сформованості 

мотивації до 

навчання у закладі 

вищої освіти 

Кількісні 

показники 

Показник 

змін 

Кількісні 

показники 

Показник 

змін 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

На початку 

експерименту 

 На кінець 

експерименту 

 

Низький 0,529 0,493 0,036 0,286 0,478 -0,192 

Середній 0,286 0,269 0,017 0,481 0,269 0,217 

Високий  0,185 0,238 -0,053 0,233 0,253 -0,025 

 

Загальну динаміку показника мотиваційного критерію перевірки 

ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності представлено на рис. 4.37. 

 

Рис. 4.37. Динаміка показника мотиваційного критерію перевірки ефективності 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності 

 

Здійснимо перевірку вірогідності результатів оцінки ефективності 

педагогічної системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності за критерієм сформованості професійної 
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компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Порівняємо частки 

середніх значень показника сформованості професійної компетентності 

підготовки студентів на початку та наприкінці експериментального 

дослідження. Для цього об’єднаємо дані для “низького” та “високого” рівня і 

визначимо в долях одиниці частки “середніх” рівнів для КГ і ЕГ на початку та 

наприкінці експерименту. 

Визначення в долях одиниці частки “середніх” рівнів для студентів КГ і ЕГ 

на початку та наприкінці експерименту показало, що показник критерію 

сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів в 

контрольній і експериментальній групі на початку експерименту був 0,4. У 

кінці експерименту дані суттєво відрізняються: в контрольній групі – 0,4; в 

експериментальній групі – 0,6 (рис. 4.38). 

   

Рис. 4.38. Визначення показника критерію сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів в долях одиниці частки 

“середніх” рівнів для КГ і ЕГ на констатувальному і контрольному етапах 

педагогічного експерименту 

 

Для порівняння часток низьких рівнів показника сформованості 

професійної компетентності на початку та наприкінці експерименту ми 

об’єднали дані “середнього” та “високого” рівня і визначили, що в долях 

одиниці частки “низьких” рівнів для КГ і ЕГ на початку експерименту 

становить 0,5 та 0,51 відповідно. Наприкінці експерименту: в контрольній групі 

– 0,49, в експериментальній групі – 0,2. (рис. 4.39). 
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Рис. 4.39. Визначення показника критерію сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів в долях одиниці частки 

“низьких” рівнів для КГ і ЕГ на констатувальному і контрольному етапах 

педагогічного експерименту 

 

У цілому, визначення коефіцієнту показника критерію сформованості 

професійної компетентності ефективності системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності показало, що показники 

низького рівня у контрольній групі після експерименту знизилися на 0,014, в 

експериментальній групі зафіксовано суттєве зниження показників низького 

рівня після експерименту на 0,3; в контрольній групі не зафіксовано 

покращення показників середнього рівня після експерименту; в 

експериментальній групі зафіксовано покращення показників середнього рівня 

після експерименту на 0,2; в експериментальній групі зафіксовано підвищення 

показників високого рівня після експерименту на 0,01. 

Дані, що характеризують зміну значень коефіцієнту показника критерію 

сформованості професійної компетентності ефективності системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у контрольній та 

експериментальній групах на початку та наприкінці експерименту подано у 

табл. 4.29. 
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Таблиця 4.29 

Динаміка показника критерію сформованості професійної компетентності 

студентів на початку та наприкінці експериментального дослідження 

Рівні сформованості 

професійної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів-

програмістів 

Кількісні 

показники 

Показник 

змін 

Кількісні 

показники 

Показник 

змін 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

На початку 

експерименту 

 На кінець 

експерименту 

 

Низький 0,5 0,507 -0,007 0,2 0,493 -0,293 

Середній 0,4 0,403 -0,003 0,6 0,403 0,197 

Високий  0,1 0,09 0,01 0,2 0,104 0,096 

 

Загальну динаміку показника критерію сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів ефективності системи 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

представлено на рис. 4.40. 

 

Рис. 4.40. Динаміка показника критерію сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів  

 

Критерій виконання організаційно-педагогічних умов передбачав виявлення 

рівня виконання умов впровадження системи підготовки інженерів-програмістів 

до професійної діяльності, який визначався на основі розробленого нами 



421 

 

опитувальника (Додаток Л). Нами було опитано 35 експертів до початку і після 

проведення експерименту. Вони мали визначити рівень виконання умов таким 

чином: якщо умова не виконується, то ставиться коефіцієнт 1, якщо умова 

виконується недостатньо – 2, якщо виконується повністю, можливо з незначними 

недоліками, – 3. Наочно на рис. 4.41 подано результати опитування експертів, 

якими стали викладачі факультету інформатики і математики Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

1 – навчальні плани розроблено відповідно сучасним реаліям розвитку інформатики та ІТ-галузі, 2 – створене 

інформаційно-освітнє середовище професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 3 – студентам надані 

можливості в організації персонального електронного середовища для індивідуалізації їхньої професійної підготовки як 

інженерів-програмістів, 4 – здійснюється широке використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів, 5 – підтримується взаємозв’язок із роботодавцями у галузі 

інформаційних технологій, 6 – організація виробничої і обчислювальної практик спрямовані на роботу із сучасною 

технікою й інформаційними технологіями, 7 – враховуються доцільні методологічні підходи та дидактичні принципи 

щодо формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 8 – розроблено систему мотивації до 

вивчення предметної області, 9 – здійснюється моніторинг професійних компетентностей, 10 – здійснюється доцільний 

відбір змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 11 – здійснюється розробка і постійне 

оновлення навчально-методичних матеріалів та інформаційних ресурсів для забезпечення професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів, 12 – використовуються доцільні форми, методи, засоби, підходи і технології 

навчання з метою формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 13 – студенти 

залучаються до самоуправління, самонавчання та самовдосконалення, 14 – реалізується активна позиція викладача 

щодо підвищення власної професійної кваліфікації з дисциплін, що ним викладаються 

Рис. 4.41. Динаміка показника критерію виконання організаційно-педагогічних 

умов функціонування системи підготовки майбутніх програмістів до 

професійної діяльності  
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Аналізуючи ці дані, ми визначили середнє арифметичне показника 

виконання умов впровадження системи підготовки інженерів-програмістів до 

експерименту, яке дорівнює 1,38, та після експерименту – 2,44. Різниця між 

цими середніми арифметичними становить 1,06, що свідчить про приріст 

показника критерію виконання організаційно-педагогічних умов 

функціонування системи підготовки майбутніх програмістів до професійної 

діяльності. 

Порівняльний аналіз показників трьох критеріїв, перевірка достовірності 

та вірогідності результатів експерименту здійснювалися з використанням двох 

критеріїв – критерію Фішера та критерію однорідності χ2 (критерій Пірсона). 

Така перевірка дала можливість виявити суттєві відмінності між показниками 

критеріїв ефективності системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності (мотиваційний, сформованості професійної 

компетентності майбутніх інженерів-програмістів, виконання організаційно-

педагогічних умов). Таким чином, у процесі експериментального дослідження 

було визначено істотні відмінності між цими показниками у порівнянні з 

вхідними і вихідними даними у експериментальній групі порівняно з 

контрольною групою.  

Отже, ми робимо висновок, що система підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності є ефективною. У ході експерименту 

доведено, що формування мотивації до навчання у закладі вищої освіти і 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів та виконання 

організаційно-педагогічних умов впливають на ефективність підготовки 

інженерів-програмістів до професійної діяльності. Це доведено позитивною 

динамікою показників мотиваційного критерію, критерію сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів та критерію 

виконання організаційно-педагогічних умов. Отже, часткові гіпотези 

дослідження доведені, і з цього ми робимо висновок, що загальна гіпотеза 

дослідження також доведена.  
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4.3. Перспективні напрямки та умови, необхідні для розвитку системи 

підготовки програмістів до професійної діяльності 

 

Розвиток інформаційного суспільства, глобальні перебудови, які 

відбуваються у світі та в Україні в економічній, політичній та суспільній 

областях, потребують корінних змін і у професійній підготовці майбутніх 

інженерів-програмістів у закладах вищої освіти. 

Визначення перспективних напрямів професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів здійснюється нами на основі врахування актуальних 

вимог і проблем суспільства й економіки та інноваційних тенденцій освіти: 

підвищення інформаційної культури молоді; необхідність врахування запиту 

ринку праці; процеси глобалізації, євроінтеграції, демократизації, гуманізації 

вищої професійної освіти; зростання можливостей інформаційних технологій і 

ролі інформатики як науки і прикладної дисципліни у становленні сучасного 

суспільства. 

Слід зазначити, що імплементація Закону України “Про вищу освіту” [68] 

та окреслені завдання у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року [281], окреслюють такі найважливіші напрями розвитку 

вітчизняної професійної освіти майбутніх інженерів-програмістів: 

– розробка стандартів вищої освіти, зорієнтованих на компетентнісний 

підхід, узгоджених із новою структурою освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої 

освіти та з Національною рамкою кваліфікацій; 

– створення і впровадження освітньо-професійних програм підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів за рівнями вищої освіти; 

– адаптація нової ступеневої структури вищої освіти: молодший бакалавр, 

бакалавр, магістр, доктор філософії (мистецтва), доктор наук, – і відміною 

ступеню спеціаліста; 

– моніторинг й управління якістю професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів: визначення принципів та процедур забезпечення якості 

освіти; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм з 
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метою оновлення відповідно до розвитку інформаційних технологій; 

оцінювання рівня та забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників, що здійснюють професійну 

підготовку майбутніх інженерів-програмістів;  

– модернізація змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів із врахуванням вимог сучасного ринку праці та рівня розвитку 

інформаційних технологій; розробка науково-методичного забезпечення 

організації професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів із 

урахуванням рівнів і ступенів освіти; 

– забезпечення наявності якісних інформаційно-комунікаційних 

технологій для організації професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; 

– розробка закладами вищої освіти переліку спеціалізацій у межах 

ліцензованої спеціальності. 

На шляху досягнення реалізації таких напрямів ми визначили низку 

проблем, що лежать у площині нашого дослідження, і рекомендації щодо їх 

розв’язання, що потребують розв’язання на рівнях Міністерства освіти і науки 

України і закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку майбутніх 

інженерів-програмістів, а саме: 

І. Гальмування розвитку професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів реальними соціально-екoнoмічними умовами і демографічними 

змінами (зменшення контингенту учнів і випускників загальнooсвітніх шкіл), 

дисбалансом між кількістю випускників ІТ-спеціальностей та зростанням 

попиту на висококваліфікованих ІТ-професіоналів. 

Рекомендації: 

1. Забезпечити остаточний перехід від централізованих та директивних 

підходів в управлінні oсвітoю і закладами вищої освіти дo академічної та 

фінансової мобільності та незалежності останніх, публічної політики 

управління, в тому числі з використанням ринкових важелів, залучаючи 

роботодавців.  
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2. Сприяти збиранню та відкритій циркуляції відомостей про випускників 

ІТ-спеціальностей, затребуваних на ринку праці. 

3. Диверсифікувати структуру та обсяги прoфесійнoї підгoтoвки  

ІТ-фахівців, освітніх програм підгoтoвки бакалаврів, магістрів, докторів з 

метою збалансoванoсті прoпoзицій ринку праці.  

4. Реалізувати різноманітні індивідуальні освітні програми опанування 

освітніх програм підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів як на рівні 

бакалаврату так і на рівні магістратури із рoзрoбкoю відпoвіднoгo 

нoрмативнoгo та метoдичнoгo забезпечення. 

5. Створити єдину національну комп’ютерну базу даних націoнальнoгo 

ринку праці з метою розширення освітніх послуг і прoгнoзування мoжливoстей 

працевлаштування випускників ІТ-спеціальнoстей. 

ІІ. Невідповідність загальнодержавного нормування прoфесійнoї 

підгoтoвки ІТ-фахівців новій освітній парадигмі та вимогам ринкoвoї 

екoнoміки, де вирішальними є здатність випускника адаптуватися дo швидких 

змін в умовах трансформації екoнoміки та суспільства.  

Рекомендації: 

1. Рoзрoбити механізм та шляхи фінансування перепідгoтoвки викладачів 

університетів, що здійснюють професійну підготовку майбутніх інженерів-

програмістів, у провідних вітчизняних та зарубіжних ІТ-компаніях з метою 

вивчення нових інформаційних технологій і вимог роботодавців до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів. 

2. Модернізувати систему професійної підгoтoвки ІТ-спеціалістів 

відповідно до міжнародних стандартів. 

3. Рoзрoбити освітні програми професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів, які забезпечать кoнкурентoспрoмoжність закладів 

вищої освіти на ринку освітніх послуг, на oснoві пoстійнoгo його моніторингу 

та маркетингу.  

4. Привести систему кодифікації прoфесійнoї діяльності у відповідність з 

міжнародними класифікаторами. 
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5. Закoнoдавчo забезпечити стимулювання керівників баз виробничої та 

переддипломної практики у створенні умов для неперервної практичної 

підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів. 

6. Поширити національний та світовий досвід рoбoти закладів вищої 

освіти, у яких запрoвадженo інноваційні моделі чи системи прoфесійнoї 

підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів. 

ІІІ. Недостатньо активна участь роботодавців у формуванні вимог до 

прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів та матеріальному 

забезпеченні цієї підготовки. 

Рекомендації: 

1. Сприяти розвитку практики цільових замовлень від ІТ-компаній на 

підготовку ІТ-спеціалістів певної кваліфікації у регіонах, а також на замовлення 

місцевих і обласних органів освіти, що сприяє, по-перше, покращенню 

фінансoвoгo становища закладів вищої освіти, по-друге, стимулює студентів та 

спрощує адаптацію випускників дo прoфесійнoї діяльності. 

2. Залучати роботодавців до навчального процесу в рамках як аудиторної 

так і позааудиторної роботи, розробивши механізми їх стимулювання.  

3. Зміцнення зв’язків між випускниками та закладами вищої освіти завдяки 

розвитку соціальної мережі випускників. 

ІV. Низька активність з упровадження освітніх стандартів у сфері вищої 

освіти у частині рoзрoбки нових напрямів підгoтoвки для бакалавра та магістра 

для ІТ-галузі, обумовлена відсутністю єдиного розуміння сутності виділених у 

галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальностей та єдиного погляду на 

сутність і структуру інформатики як науки та прикладної дисципліни.  

Рекомендації: 

1. Упорядкування стандартів вищої освіти відпoвіднo дo вимог 

міжнародних стандартів якості та завершення рoзрoбки нoрмативнoї бази 

підгoтoвки майбутніх інженерів-програмістів за напрямами та спеціальностями, 

що відповідають європейським назвам. 
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2. Рoзрoбка варіативних модулів спеціалізацій з урахуванням стандартів, 

вимог і потреб сучаснoгo ринку праці (міжнародного, націoнальнoгo і 

регіoнальнoгo) щoдo підгoтoвки кoнкурентoспрoмoжнoгo ІТ-фахівця.  

3. Удосконалити, завершити обговорення та запровадити стандарт вищої 

освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня “бакалавр” за галуззю 

знань 12 “Інформаційні технології”.  

4. Розробити, здійснити обговорення та запровадити стандарт вищої освіти 

України другого (магістерського) рівня ступеня “магістр” за галуззю знань 

12 “Інформаційні технології”.  

5. Визначити кваліфікації за спеціальнoстями та спеціалізаціями 

відповідно для першого і другого освітнього рівня.  

6. Вивчення та популяризація сучасних наукових праць і практичних 

доробків у галузі інформатики і програмування. 

7. Вивчення та розповсюдження передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду професійної підготовки ІТ-спеціалістів. 

V. Гальмування стандартизації прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх 

інженерів-програмістів в Україні у площині євроінтеграційних процесів через 

відсутність національних вимірників якості прoфесійнoї підгoтoвки фахівців за 

єдиними показниками. 

Рекомендації: 

1. Імплементація системи міжнародних освітніх індикаторів у систему 

націoнальнoї вищої освіти.  

2. Здійснення мoнітoрингу якості прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх 

інженерів-програмістів на рівнях “заклад вищої освіти – факультет – кафедра” 

із застосуванням національних параметрів якості. 

3. Забезпечення методичної підгoтoвки керівників закладів вищої освіти, 

факультетів та кафедр щoдo проведення мoнітoрингу якості прoфесійнoї 

підгoтoвки майбутньoгo фахівця. 

VI. У державних і галузевих стандартах вищої ІТ-освіти не враховуються 

сучасні вимoги дo ІТ-спеціалістів. 
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Рекомендації: 

1. Здійснення моніторингу ринку праці щодо з’ясування вимог 

роботодавців до професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів та 

відповідно до цього модернізація змісту прoфесійнoї підгoтoвки з урахуванням 

вимог реформування системи загальної середньої освіти та тенденцій розвитку 

єврoпейськoгo oсвітньoгo прoстoру. 

2. Рoзрoбка варіативнoгo кoмпoненту змісту прoфесійнoї підгoтoвки 

майбутніх інженерів-програмістів із урахуванням освітніх стандартів для галузі 

знань 12 “Інформаційні технології” на засадах міждисциплінарної інтеграції, 

мoдульнoсті та кoмпетентніснoгo підходу. 

3. Рoзрoбити міждисциплінарні освітні програми прoфесійнoї підгoтoвки 

майбутніх інженерів-програмістів. 

4. Адаптувати зміст прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх інженерів-

програмістів через зміст вищої освіти та Державні стандарти дo потреб 

суспільства, сприяючи створенню механізму гнучкої адаптації випускників дo 

умов сучасного ринку праці, підвищенню їх академічної і прoфесійнoї 

мобільності. 

Зазначені перспективні напрями професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів не вичерпують усіх її спрямувань, вони наближають 

нове покоління ІТ-спеціалістів до більш якісної професійної підготовки. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Педагогічний експеримент проведено впродовж 2011–2017 рр. Дослідно-

експериментальну роботу, відповідно до основних вимог щодо її проведення, 

здійснено в три етапи: констатувальний, формувальний і контрольний. 

Результати здійсненого пілотного дослідження, в якому взяли участь 

85 роботодавців – представники сфери ІТ-бізнесу й навчальних закладів, 

304 студенти спеціальностей “Інформатика”, “Програмна інженерія”, 

“Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (Комп’ютерні науки), 
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“Комп’ютерна інженерія”, “Прикладна математика”, “Кібербезпека”, 

“Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” закладів вищої освіти, 

надали підстави визначити актуальність дослідження, зміст, критерії й 

показники сформованості професійної компетентності майбутніх інженерів-

програмістів. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

здійснення первинної діагностики ефективності професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів за всіма критеріями (мотиваційним, 

сформованості професійної компетентності та виконання визначених 

організаційно-педагогічних умов). Для цього використано комплекс 

діагностичних методик, а саме: для визначення мотиваційного критерію – 

методику Т. І. Ільїної “Мотивація навчання у ВНЗ”; для діагностики рівня 

сформованості професійної компетентності – методику Б. А. Федоришина та 

В. В. Синявського “Комунікативно-організаторські схильності”, методику 

А. Лачинса “Словесний лабіринт”, методику Е. Торренса “Тест на творче 

мислення”, методику Н. П. Фетіскіна “Діагностика реалізації потреб у 

саморозвитку”, методику М. І. Мурашко “Який Ваш творчий потенціал?”, а 

також авторські опитувальники “Цифрова компетентність”, “Інженерна 

компетентність”; для визначення критерію виконання організаційно-

педагогічних умов – авторську методику експертних оцінок. 

Формувальний етап експерименту, мета якого полягала в запровадженні 

педагогічної системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності, здійснювався протягом 2013–2017 рр. У ньому взяли 

участь 139 студентів Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького та Херсонського державного університету. До 

контрольної групи увійшли 67 студентів, до експериментальної – 72 студенти. 

Однорідність вибірок доведено перевіркою за критерієм Фішера та критерієм 

Пірсона.  
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Основними формувальними заходами, що забезпечили впровадження 

авторської системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності, стали такі. 

1. Оновлення переліку компетентностей в освітніх програмах з напрямів 

“Комп’ютерні науки” й “Програмна інженерія” та робочих програмах з 

дисциплін професійного циклу підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 

що змінило її орієнтири на формування їх цілісної професійної  

компетентності. 

2. Упровадження оновленого змісту професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів на основі: контекстуалізації дисциплін загальної 

підготовки; виокремленого ядра дисциплін; реалізації пропедевтичного смислу 

дисциплін “Вступ до спеціальності програміста” й “Основи алгоритмізації та 

програмування”; упровадження розробленої схеми послідовного вивчення 

студентами парадигм програмування, що ґрунтується на принципах 

нарощуваних труднощів, збагачення змісту виробничої й переддипломної 

практики. 

3. Гармонійне поєднання традиційних та інноваційних форм, методів і 

засобів професійної підготовки студентів, спрямованих на формування 

загальних та фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів: 

організація освітнього процесу із застосуванням очних та дистанційних, 

індивідуальних і групових форм роботи; застосування загальнодидактичних 

(пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладення, 

частково-пошуковий, дослідницький) та специфічних (поетапного 

вдосконалення програм (тест-керована розробка, рефакторинг, моделювання 

об’єктно-орієнтованого програмування), стратегії когнітивного конфлікту, 

візуалізації програм, побудови ментальних моделей, інтерв’ю, візуального 

моделювання програм, вправ із пропусками, парного програмування, 

програмного навчання, метод вирішення професійно-орієнтованих задач) 

методів; застосовування різних групи засобів професійної підготовки в процесі 
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аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності студентів: вербальні, 

невербальні, комбіновані, наочно-ілюстративні, технічні, інформаційні тощо. 

4. Організація позааудиторної діяльності студентів у формах: науково-

дослідної роботи, участі в олімпіадах і конкурсах, проходження виробничої та 

переддипломної практики, виконання дипломної роботи на основі 

запропонованої авторської методики. 

5. Організація тісної наскрізної взаємодії з роботодавцями для практичної 

підготовки майбутніх фахівців та їх працевлаштування: проведення творчих і 

тематичних зустрічей, майстер-класів спеціалістами українських ІТ-компаній та 

фірм, проведення спільних науково-практичних конференцій і семінарів тощо. 

6. Упровадження системи внутрішнього забезпечення якості теоретичної 

та практичної підготовки майбутніх фахівців завдяки: 1) систематичному 

моніторингу змісту освітніх програм відповідно до вимог ринку праці із 

залученням стейкхолдерів; 2) отриманню актуальної інформації про якість 

освітньої діяльності в межах кожної дисципліни й освітньої програми в цілому 

для визначення проблемних місць і заходів з їх усунення, надання студентам 

інформації про їхні навчальні результати у формі числових показників; 

3) забезпеченню якості викладацького складу (створення умов для різних форм 

підвищення кваліфікації викладачів); 4) проходженню практик на 

підприємствах з метою формування в студентів досвіду практичної діяльності в 

умовах реального виробничого процесу ІТ-галузі; 5) забезпеченню необхідними 

ресурсами для організації освітнього процесу (створення лабораторій на базі 

підприємств ІТ-галузі; упровадження елементів дуальної освіти; у випадку 

обмежених фінансових можливостей використання підходу BYOD (з англ. 

Bring Your Own Device – “Візьми власний пристрій на роботу”). 

На контрольному етапі педагогічного експерименту здійснено вторинну 

діагностику та порівняльний аналіз показників ефективності системи 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладі вищої 

освіти. 
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Динаміка коефіцієнтів показника мотиваційного критерію ефективності 

педагогічної системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності в умовах закладу вищої освіти засвідчила суттєве 

підвищення рівня мотивації до навчання студентів експериментальної групи 

(зниження низького рівня на 0,24 та збільшення середнього й високого рівнів на 

0,20 і 0,05 відповідно) порівняно зі студентами контрольної групи.  

Визначення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів як показника ефективності впровадженої педагогічної 

системи засвідчило суттєве зниження низького рівня студентів 

експериментальної групи після впровадження педагогічних заходів  

(з 0,5 до 0,2) та збільшення середнього й високого рівнів з 0,4 до 0,6 і 0,1 до 0,2 

відповідно. Значної динаміки показників сформованості професійної 

компетентності в майбутніх інженерів-програмістів контрольної групи не 

зафіксовано. 

Результати порівняння даних експертної оцінки виконання організаційно-

педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності в закладі вищої освіти свідчать про суттєве збільшення середнього 

арифметичного показника (на початку експерименту 1,38, на кінець 

експерименту – 2,44), що відображає його значну позитивну динаміку. 

Отримана статистично значуща різниця коефіцієнтів усіх показників 

розробленої системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

в експериментальній групі (на початку експерименту 09,02 =емпχ , що менше, ніж 

99,52

05,0 =χ , на кінець експерименту 82,102 =емпχ , що, у свою чергу, більше, ніж 

2

05,0χ ) засвідчила її ефективність та доцільність. 

За результатами проведеного педагогічного експерименту в розділі 

зазначено перспективні напрями розвитку системи підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності.  



433 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено наукове обґрунтування системи професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів та її впровадження в заклади 

вищої освіти. Одержані в ході виконаного дослідження результати підтвердили 

правомірність гіпотези, покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання 

дають змогу зробити загальні висновки. 

1. Здійснений системний аналіз програм професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів найкращих зарубіжних закладів вищої освіти за 

світовими рейтингами дав змогу стверджувати, що, незважаючи на відмінності 

систем професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у різних 

країнах світу, вона має спільні властивості, які забезпечують її високу якість. 

Це, насамперед, оперативне реагування на зміни, що відбуваються в науці та 

промисловості, на вимоги ринку праці; наявність гуманітарної складової, 

зорієнтованої на підготовку до кар’єрного зростання, професійного спілкування 

майбутнього фахівця, зокрема з роботодавцями; наявність науково-дослідної 

складової; диференціація та індивідуалізація навчання відповідно до потреб 

студентів та їх первинного досвіду програмування; варіативність – можливість 

навчання за різними спеціалізаціями; залучення до навчального процесу 

потенційних роботодавців; безумовна практична спрямованість.  

Узагальнення наявного досвіду професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів в Україні, праць вітчизняних учених, присвячених 

вивченню особливостей вітчизняної вищої ІТ-освіти, а також результати 

проведеного опитування серед роботодавців, студентів і випускників  

ІТ-спеціальностей свідчать, що професійна підготовка майбутніх інженерів-

програмістів перебуває на етапі становлення й характеризується певними 

труднощами: недостатня гнучкість та оперативність оновлення навчальних 

програм; домінувальна теоретична спрямованість; переважання традиційних 

класичних для вищої школи форм і методів підготовки; недостатнє залучення 

до викладання фахівців-практиків ІТ-сфери тощо. 
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Ґрунтуючись на результатах аналізу сутності феномену професійної 

компетентності фахівця в сучасній педагогічній науці, спеціальної літератури з 

програмування та специфічних вимог до інженерів-програмістів і їх 

професійної підготовки, професійну компетентність майбутнього інженера-

програміста як явища, що інтегрує професійні знання, вміння, навички, 

здатності та способи діяльності, а також особистісні якості, визначено як 

сукупність його фахових (цифрова, математична, інженерна, з програмування) і 

загальних (комунікативна, управлінська й особистісно-професійна) 

компетентностей, що є важливими (ключовими) для його професійної 

діяльності.  

2. Обґрунтовано й розроблено авторську концепцію системи підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності, метою якої є 

теоретико-методологічне обґрунтування впровадження в закладах вищої освіти 

системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної 

діяльності. Концепція ґрунтується на положеннях: гуманістичної, 

антропологічної та культурологічної парадигм; загальнонаукових 

методологічних підходів; фундаментальних теорій сучасної загальної, 

професійної педагогіки та педагогіки вищої школи, що виявляються в 

сукупності дидактичних принципів, які визначають цілі й зміст навчання; 

охоплюють дидактичний процес вищої школи та педагогічну систему з її 

елементами; є загальними специфічними принципами навчання у вищій школі. 

Провідна ідея авторської концепції полягає у створенні системи 

організованого й цілеспрямованого педагогічного впливу на професійну 

підготовку майбутніх інженерів-програмістів у процесі їх навчання в 

інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти, що враховує 

сучасні вимоги до кваліфікації інженерів-програмістів і передбачає: 1) поетапне 

формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, 

враховуючи результати систематичного моніторингу ринку праці та тенденцій 

в ІТ-індустрії; 2) оперативне, своєчасне й систематичне оновлення освітнього 

змісту; 3) наскрізне впровадження розробленої схеми послідовного вивчення 



435 

 

студентами парадигм програмування, що ґрунтується на принципі нарощуваних 

труднощів; 4) гармонійне поєднання очних та дистанційних, індивідуальних і 

групових, традиційних та інноваційних форм, загальнодидактичних і 

специфічних методів та засобів професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; 5) організацію наскрізної взаємодії з роботодавцями для 

практичної підготовки майбутніх фахівців та їх працевлаштування; 

6) упровадження системи внутрішнього забезпечення якості теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців.  

Охарактеризовано систему підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

до професійної діяльності (СПМІП) – особливу педагогічну систему, засновану 

на моніторингу вимог ринку праці до кваліфікації інженера-програміста, 

інтеграції цілей, змісту, методологічних підходів, дидактичних принципів, 

форм, методів і засобів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх інженерів-програмістів в умовах закладу 

вищої освіти. Метою СПМІП є створення організаційно-педагогічних умов для 

формування в майбутніх інженерів-програмістів високого рівня професійної 

компетентності в процесі навчання в закладі вищої освіти. СПМІП складається 

із соціальної, цільової, змістової, процесуально-діяльнісної, критеріальної, 

результативної, прогностичної підсистем. 

3. Визначено та обґрунтовано критерії (мотиваційний, сформованості 

професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, виконання 

організаційно-педагогічних умов) і показники ефективності професійної 

підготовки майбутніх інженерів-програмістів: рівень мотивації до навчання в 

закладі вищої освіти; рівень сформованості професійної компетентності в 

єдності загальних і фахових компетентностей; рівень повноти виконання 

організаційно-педагогічних умов, а саме: організаційні – розробка навчальних 

планів відповідно до тенденцій розвитку галузі; створення інформаційно-

освітнього середовища професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; надання студентам можливості створювати індивідуальне 

електронне середовище; забезпечення якісного матеріально-технічного 
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оснащення професійної підготовки; використання сучасних ІКТ; підтримка 

постійного взаємозв’язку з роботодавцями; організація виробничої й 

обчислювальної практики, спрямованих на використання сучасної техніки й 

інформаційних технологій; педагогічні – мотиваційне забезпечення освітнього 

процесу; систематичний моніторинг стану сформованості складових 

професійної компетентності; доцільний відбір змісту професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів; розробка і оновлення навчально-методичних 

матеріалів та інформаційних ресурсів; використання форм, методів, засобів, 

методичних підходів і технологій навчання; активізація механізмів 

самоуправління, самонавчання та самовдосконалення студентів; активна 

позиція викладача щодо підвищення власної професійної кваліфікації з 

дисциплін, які він читає.  

4. Ефективність формування цілісної професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів у вищій школі забезпечується поєднанням 

різноспрямованих методів, а саме: 1) для формування компетентності з 

програмування – методи моделювання, проектний та дослідницький методи, 

метод виконання вправ із пропусками, метод учнівства, метод візуального 

моделювання програм, метод побудови ментальних моделей, метод парного 

програмування, метод програмованого навчання, евристичний метод, 

ітераційний метод; 2) цифрової компетентності – метод портфоліо, 

розв’язування компетентнісних завдань (навчального, дослідницького та 

професійного характеру), оцінювання компетентностей; 3) математичної 

компетентності – метод вирішення професійно-орієнтованих задач, методи 

індукції, дедукції та абдукції як методи навчання математиці, евристичний 

метод; 4) інженерної компетентності – метод проектів, метод моделювання, 

метод проблемного навчання; 5) комунікативної компетентності – активні 

методи (групове навчання, ділові ігри), комунікативний, інтенсивний, діловий 

методи, метод візуалізації, метод вирішення проблем, метод створення 

навчальних ситуацій і додаткових перешкод, а також такі засоби, як діалогічні 

вправи та вправи соціально-психологічного тренінгу, прийоми арт-педагогіки 
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тощо; 6) управлінської компетентності – метод проектів, рольові та ділові ігри, 

кейс-метод, навчання у співробітництві, метод вирішення практичних завдань 

менеджменту; 7) особистісно-професійної – лекція з помилками, лекція-прес-

конференція, лекція вдвох, рольові ігри, проблемні лекції, технологія 

колективної взаємодії, мозковий штурм, тренінг, кейс-метод, “ромашка Блума”, 

метод фокальних об’єктів, вирішення дослідницьких завдань, розв’язання 

дивергентних задач тощо. 

Узагальнено засоби професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності, серед яких виділено паперові й 

електронні видання, ресурси Інтернету (професійно-орієнтовані середовища, 

соціальні мережі, сервіси Web 2.0, веб-орієнтовані середовища програмування), 

мультимедійні матеріали, засоби додаткової та віртуальної реальності, 

програмне забезпечення персональних комп’ютерів, зокрема інтегровані 

програмні середовища; засоби організації електронного навчання (системи 

дистанційного навчання, системи управління навчанням, системи управління 

навчальним контентом, віртуальні навчальні середовища); репозиторії 

програмного коду тощо.  

Обґрунтовано пропедевтичний смисл таких взаємопов’язаних 

нормативних дисциплін як “Вступ до спеціальності програміста” та “Основи 

алгоритмізації та програмування”, що спрямовані на формування усіх 

складових професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів.  

Запропоновано схему послідовності опанування майбутніми інженерами-

програмістами у процесі професійної підготовки кількома мовами 

програмування, різними методологіями, технологіями, парадигмами і 

підходами до програмування, що ґрунтується на принципах нарощуваних 

труднощів. 

Підкреслено важливе значення позааудиторної діяльності студентів у 

процесі їх професійної підготовки у формах: науково-дослідної роботи, участі в 

олімпіадах і конкурсах, проходження виробничої та переддипломної практики, 

виконання дипломної роботи. Запропоновано методику виконання групового 
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дипломного проекту, максимально наближеного до реальної професійної 

діяльності, що передбачає розподіл функцій між членами команди й 

використання інформаційних систем для контролю за перебігом процесу, а 

також форми організації взаємодії з підприємствами-роботодавцями. 

Враховуючи міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, які 

визначають вимоги щодо забезпечення якості вищої освіти, а також результати 

наукових досліджень у цій сфері, запропоновано систему внутрішнього 

забезпечення якості теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, 

яка передбачає: систематичний моніторинг і оновлення змісту освітніх 

програм; оцінювання здобувачів вищої освіти; забезпечення якості 

викладацького складу; забезпечення освітнього процесу необхідними 

ресурсами, а також наскрізну взаємодію з роботодавцями. 

5. Теоретично обґрунтована система підготовки майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності перевірена у ході педагогічного 

експерименту на констатувальному, формувальному та контрольному етапах. 

Основними формувальними заходами, що забезпечили її впровадження, були: 

1) оновлення переліку компетентностей в освітніх програмах з напряму 

“Комп’ютерні науки” й “Програмна інженерія” та робочих програмах з 

дисциплін професійного циклу підготовки майбутніх інженерів-програмістів, 

що змінило її орієнтири на формування їх цілісної професійної компетентності; 

2) упровадження оновленого змісту професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів на основі: контекстуалізації дисциплін загальної 

підготовки; виокремленого ядра дисциплін; реалізації пропедевтичного смислу 

дисциплін “Вступ до спеціальності програміста” та “Основи алгоритмізації та 

програмування”; упровадження розробленої схеми послідовного вивчення 

студентами парадигм програмування, збагачення змісту виробничої та 

переддипломної практики; 3) гармонійне поєднання традиційних та 

інноваційних форм, методів і засобів професійної підготовки студентів, 

спрямованих на формування загальних та фахових компетентностей майбутніх 

інженерів-програмістів: організація освітнього процесу із застосуванням очних 
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і дистанційних, індивідуальних та групових форм роботи; застосування 

загальнодидактичних (пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемного викладення, частково-пошуковий, дослідницький) та специфічних 

(поетапного вдосконалення програм (тест-керована розробка, рефакторинг, 

моделювання об’єктно-орієнтованого програмування), стратегії когнітивного 

конфлікту, метод візуалізації програм, побудови ментальних моделей, інтерв’ю, 

візуального моделювання програм, вправ із пропусками, парного 

програмування, програмного навчання, метод вирішення професійно-

орієнтованих завдань) методів; застосовування різних груп засобів професійної 

підготовки в процесі аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності 

студентів: вербальні, невербальні, комбіновані, наочно-ілюстративні, технічні, 

інформаційні тощо; 4) організація позааудиторної діяльності студентів у 

формах: науково-дослідної роботи, участі в олімпіадах і конкурсах, 

проходження виробничої та переддипломної практики, виконання дипломної 

роботи на основі запропонованої авторської методики; 5) організація тісної 

наскрізної взаємодії з роботодавцями для практичної підготовки майбутніх 

фахівців та їх працевлаштування: проведення творчих і тематичних зустрічей, 

майстер-класів спеціалістами українських ІТ-компаній та фірм, проведення 

спільних науково-практичних конференцій і семінарів тощо; 6) упровадження 

системи внутрішнього забезпечення якості теоретичної та практичної 

підготовки майбутніх фахівців завдяки: систематичному моніторингу змісту 

освітніх програм відповідно вимогам ринку праці із залученням стейкхолдерів; 

отриманню актуальної інформації про якість освітньої діяльності в межах 

кожної дисципліни й освітньої програми в цілому для визначення проблемних 

місць і заходів з їх усунення, надання студентам інформації про їхні навчальні 

результати у формі числових показників; забезпеченню якості викладацького 

складу (створення умов для різних форм підвищення кваліфікації викладачів); 

проходженню практик на підприємствах з метою формування в студентів досвіду 

практичної діяльності в умовах реального виробничого процесу ІТ-галузі; 

забезпеченню необхідними ресурсами для організації освітнього процесу 
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(створення лабораторій на базі підприємств ІТ-галузі; впровадження елементів 

дуальної освіти; у випадку обмежених фінансових можливостей використання 

підходу BYOD (з англ.: Bring Your Own Device – “Візьми власний пристрій на 

роботу”). 

Отримана статистично значуща різниця коефіцієнтів усіх показників 

розробленої системи професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів 

в експериментальній групі (на початку експерименту 09,02 =емпχ , що менше ніж 

99,52

05,0 =χ на кінець експерименту 82,102 =емпχ , що в свою чергу більше ніж 2

05,0χ ) 

засвідчила її ефективність та доцільність. 

Таким чином, розв’язання завдань дослідження зумовило досягнення його 

мети – наукового обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів та її впровадження в закладі вищої освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 

напрямами, як: розробка стандартів вищої освіти, зорієнтованих на 

компетентнісний підхід, адаптація нової ступеневої структури вищої освіти, 

моніторинг й управління якістю професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів; модернізація змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів з урахуванням вимог сучасного ринку праці та рівня розвитку 

інформаційних технологій; забезпечення наявності якісних інформаційно-

комунікаційних технологій для організації професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

ІТ-професії та вимоги роботодавців до професії інженера-програміста 

Таблиця А.1 

ІТ-професії за Міжнародним стандартом класифікації професій 

Код Група Підгрупа Професії за ISCO Професії за ESCO v0 

133 Менеджери з виробництва і спеціалізованих послуг (Production and Specialized Services 
Managers) 

1330  Менеджери з 
послуг у галузі 
ІКТ (Information 
and 
Communications 
Technology 
Services 
Managers) 

менеджер з розвитку 
програм (Application 
development manager), 
директор з інформаційних 
технологій (Chief 
information officer), 
менеджер операцій з 
даними (Data operations 
manager), менеджер з 
обробки даних (Data 
processing manager), 
менеджер з розвитку ІКТ 
(ICT development manager), 
директор інформаційних 
систем (Information 
systems director), ІТ-
менеджер (Information 
technology manager), 
Інтернет-провайдер 
(Internet service provider), 
мережний менеджер 
(Network manager) 

Менеджер операцій (обробка 
даних) (Operations manager 
(data processing)), Телефон 
регіональний менеджер 
(Telephone district manager), 
менеджер системи (System 
manager), IT supervisor (ІТ-
керівник), комп’ютерний 
менеджер (Computer 
manager), IT-виробник 
(Producer (IT)), менеджер 
проекту (IT project manager), 
менеджер з обробки даних 
(Data processing manager), 
керівник по обробці даних 
(Data processing supervisor), 
Менеджер операцій 
(комп’ютинг), (Operations 
manager (computing)), IT-
vtytl;th (IT manager), 
провідний інженер (Graduate 
engineer (computing)), 
менеджер з координації (PC 
coordination manager), 
мережний менеджер 
(Network manager) 
 

243 Професіонали з продажу, маркетингу та зв’язків з громадськістю (Sales, Marketing and 
Public Relations Professionals) 

2434  Професіонали з 
продажу ІКТ 
(Information and 
Communications 
Technology Sales 
Professionals) 

торговий представник 
(комп’ютери), (Sales 
representative (computers)), 
торговий представник 
(комунікаційні технології) 
(Sales representative 
(communications 
technology)) 

-  

251 Розробники й аналітики Програмне забезпечення і додатки (Software and Applications 
Developers and Analysts) 
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Код Група Підгрупа Професії за ISCO Професії за ESCO v0 

2511   системний 
аналітик 
(Systems 
Analysts)  

бізнес-аналітик (Business 
analyst), комп’ютер вчений 
(Computer scientist), 
аналітик інформаційних 
систем (Information systems 
analyst), консультант 
системи (Systems 
consultant), дизайнер 
системи (Systems designer) 

cистемний аналітик (System 
analyst), системний інженер 
(System engineer), провідний 
інженера (Graduate engineer 
(system development)), ІТ 
консультант (IT consultant), 
системний помічник (System 
attendant), ІТ-аудитор (IT 
auditor), системний IT -
інженер (IT system engineer), 
системний інтегратор 
(System investigator), 
консультант по обробці 
даних (Data processing 
consultant), IT-аналітик (IT 
analyst), системний тестер 
(System tester) 

2512   розробник 
програмного 
забезпечення 
(Software 
Developers) 

програміст аналітик 
(Programmer analyst), 
дизайнер програмного 
забезпечення (Software 
designer), розробник 
програмного забезпечення 
(Software developer), 
інженер-програміст 
(Software engineer) 

Інженер з обчислювальної 
техніки (Computer engineer 
(electronics and 
telecommunications 
engineers)), програміст 
(Software programmer), 
директор комп’ютерних 
методів (Computer methods 
director), інженер-
комп’ютерник (Computer 
engineer (computer 
programmers, computer 
systems designers and 
analysts)), дизайнер 
програмного забезпечення 
(Software designer), 
Interaction designer 
(проектувальник взаємодії) 

2513  веб і 
мультимедіа 
розробник (Web 
and Multimedia 
Developers) 

програміст анімацій 
(Animation programmer), 
програміст комп’ютерних 
ігор (Computer games 
programmer), Інтернет-
розробник (Internet 
developer), мультимедіа 
програміст (Multimedia 
programmer), архітектор 
Веб-сайту (Website 
architect), розробник веб-
сайту (Website developer) 

Веб-розробник (Web 
developer), Веб-програміст 
(Web programmer) 

2514  прикладний 
програміст 
(Applications 
Programmers) 

прикладний програміст 
(Applications Programmers) 

системний дизайнер (System 
designer), програміст 
(Programmer), Інженер 
додатків (Application 
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engineer), юзабіліті дизайнер 
(Usability designer), 
розробник системи (System 
developer), системний 
програміст (System 
programmer), розробник 
додатків (Application 
developer) 

2519  Розробник 
програмного 
забезпечення і 
додатків, 
аналітик, не 
віднесений до 
інших категорій 
(Software and 
Applications 
Developers and 
Analysts Not 
Elsewhere 
Classified) 

аналітик забезпечення 
якості (Системи 
тестерQuality assurance 
analyst (computers)), 
тестувальник програмного 
забезпечення (Software 
tester), тестувальник 
систем (Systems tester) 

розробник програми 
(Program developer), 
помічник з інформатики 
(Informatics assistant), 
аналітик з питань безпеки 
(обробка даних / ІТ), Security 
analyst (data processing/IT), 
Application engineer 
(computer 
manufacturing)Інженер 
додатків (виробництво 
комп’ютерів) 

252 Професіонали у галузі баз даних і мереж (Database and Network Professionals) 

2521  Адміністра-тор і 
проектувальник 
баз даних 
(Database 
Designers and 
Administrators) 

адміністратор даних (Data 
administrator), 
адміністратор баз даних 
(Database administrator), 
аналітик бази даних 
(Database analyst), 
архітектор баз даних 
(Database architect) 

оператор з обробки даних 
(Data processing operator), 
адміністратор баз даних 
(Database administrator), 
інженер бази даних 
(Database engineer), стратег 
по обробці даних (Data 
processing strategist), аналітик 
методів (Method analyst 
(computing)), 
проектувальник баз даних 
(Database designer), 
досілдник по обробці даних 
(Data processing investigator), 
Аналітик даних (Data 
analyst), IT-архітектор (IT 
architect), розробник баз 
даних (Database developer), 
координатор по обробці 
даних (Data processing 
coordinator) 

2522  Системний 
адміністратор 
(Systems 
Administrators) 

мережний адміністратор 
(Network administrator), 
системний адміністратор 
(Systems administrator 
(computers)) 

Системний менеджер 
(Systems manager), 
адміністратор мережі 
(Network administrator), 
Керівник доступу, обробки 
даних / IT, (Access supervisor, 
data processing/IT), 
адміністратор системи 
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(System administrator), 
менеджер системи (System 
manager), IT-координатор (IT 
coordinator), оператор 
системи (System operator), 
директор системи (System 
director), керівник системи 
(System supervisor) 

2523  Професіонал з 
комп’ютер-них 
мереж 
(Computer 
Network 
Professionals) 

аналітик комунікацій 
(Communications analyst 
(computers)), мережний 
аналітик (Network analyst) 

Архітектор системи (System 
architect), інспектор трафіку 
(Traffic inspector) 

2529  Професіонал з 
баз даних і 
мереж, не 
віднесений до 
інших категорій 
(Database and 
Network 
Professionals Not 
Elsewhere 
Classified) 

здобувач даних (Data 
miner), цифровий фахівець 
суду (Digital forensic 
specialist), спеціаліст з 
безпеки (Security specialist 
(ICT)) 

аналітик по обробці даних 
(Data processing analyst), 
адміністратор безпеки 
(Security administrator (data 
processing/IT)), 
директор з безпеки 
комп’ютера (Computer 
security director), директор з 
безпеки (Security director 
(data processing/IT), 
менеджер з безпеки ІТ (IT 
security manager), менеджер з 
безпеки комп’ютера 
(Computer security manager), 
IT-дослідник (IT 
investigator), IT-стратег (IT 
strategist) 

351 Фахівці з експлуатації та підтримки користувачів інформаційних і комунікаційних 
технологій (Information and Communications Technology Operations and User Support 
Technicians) 

3511  Фахівці з 
експлуатації 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 
(Information and 
Communications 
Technology 
Operations 
Technicians) 

оператор комп’ютера 
(Computer operator), 
оператор комп’ютерного 
периферійного обладнання 
(Computer peripheral 
equipment operator), 
оператор комп’ютерного 
високошвидкісного 
принтера (High-speed 
computer printer operator) 

керівник (обробка даних) 
(Supervisor (data processing)), 
комунікаційний технік 
(Communications technician), 
оператор комп’ютера 
(Computer operator) 

3512  Фахівці з 
підтримки 
користувачів 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 
(Information and 

помічник по зв’язку 
(Communications assistant), 
помічник комп’ютерної 
бази даних (Computer 
database assistant), 
оператор комп’ютерної 
довідкової служби 

Комп’ютерний консультант 
(Computer adviser), ІТ-технік 
(IT technician), інженер 
підтримки ІТ (IT support 
engineer) 



485 

 

Код Група Підгрупа Професії за ISCO Професії за ESCO v0 

Communications 
Technology User 
Support 
Technicians) 

(Computer help desk 
operator), помічник 
комп’ютерне 
програмування (Computer 
programming assistant), 
помічник комп’ютерних 
системи аналізу (Computer 
systems analysis assistant) 

3513  Фахівці з 
комп’ютер-них 
мереж і систем 
(Computer 
Network and 
Systems 
Technicians) 

технік комп’ютерної 
мережі (Computer network 
technician), технік з 
підтримки мережі 
(Network support 
technician) 

комп’ютерний інженер (PC 
engineer), оператор мережі 
(Network operator), технік 
мережі (Network technician), 
операційний технік 
(Operations technician 
(computing)), технік системи 
(System technician), 
операційний технік 
(Operations technician (data 
processing)), технік системи 
(System technician (network)), 
координатор ПК (PC 
coordinator), мережний 
дизайнер (Network designer) 

3514  фахівці з 
вебтехнологій 
(Web 
Technicians) 

веб-майстер (Webmaster), 
адміністратор Веб-сайту 
(Website administrator), 
технік Веб-сайту (Website 
technician) 

Веб-менеджер (Web 
manager), веб-майстер 
(Webmaster), Веб-керівник 
(Web supervisor), експерт 
юзабіліті (Usability expert) 

742 Монтажники і ремонтники електроніки й телекомунікацій (Electronics and 
Telecommunications Installers and Repairers) 

7422  Монтажники і 
ремонтники ІКТ 
(Information and 
Communications 
Technology 
Installers and 
Servicers) 

ремонтник комунікаційних 
технологій (Communications 
technology servicer), 
ремонтник комп’ютерного 
обладнання (Computer 
equipment fitter), установник 
комп’ютерного обладнання 
(Computer hardware installer, 
установник дани і 
телекомунікацій (Data and 
telecommunications cabler), 
ремонтник 
телекомунікаційного 
обладнання 
(Telecommunications 
equipment repairer) 

Утановник комп’ютера 
(Computer installer), 
електрик телекомунікацій 
(Telecom electrician), 
ремонтник комп’ютера 
(Computer repairer), 
сервісний інженер (Service 
engineer (computing)),  
утановник програм для ПК 
(PC installer), технік 
телекомунікацій (Telecoms 
technician), Сервісний 
інженер (офісна техніка) 
(Service engineer (office 
machines)) 
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Таблиця А.2 

Покажчики професійних назв робіт за Державним класифікатором професій 

Код КП 
Код 

ЗКППТР 

Випуск 

ЄТКД 

Випуск 

ДКХП 
Професійна назва роботи 

1236  20874  - Головний програміст  

2132.2  22481  1 Інженер-програміст  

2132.2     Програміст (база даних)  

2132.2  - -  Програміст прикладний  

2132.2  - -  Програміст системний  

2143.2 22211 -   Інженер-конструктор (електротехніка) 

2149.2 22260 -   Інженер із впровадження нової техніки й 

технології  

3114     Технік із структурованої кабельної системи 

3114  24947  1 Технік обчислювального (інформаційно-

обчислювального) центру  

3114 -  400.70 Технік поштового зв’язку  

3118  24971  1 Технік-конструктор  

3121     Технік із системного адміністрування 

3121  25036  1 Технік-програміст  

3121     Фахівець з інформаційних технологій 

3121     Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) 

3121     Фахівець з розробки та тестування програмного 

забезпечення  

3121    Фахівець з розроблення комп’ютерних програм 

3211     Технік-лаборант  
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Таблиця А.3 

Результати аналізу вимог роботодавців до професії інженера-програміста за 

сферами діяльності 

№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

1. 

Ро
з-
ро
бк
а 

 
П
З 

розробка та супровід 
програмного забезпечення 
розробка і супровід структур 
баз даних; розробка 
технічної документації; 
тестування розробленого ПЗ; 
участь у поточних проектах 
відповідно з методологією 
ведення проектів; рішення 
задач на основі останніх 
технологій; підтримка 
користувачів, оцінка потреб 
бізнесу клієнта 

бажано вища технічна 
освіта; знання і досвід 
застосування основних 
методів проектування ПЗ; 
впевнене знання мови 
програмування; знання 
роботи з системами 
контролю версій; знання 
відповідних інструментів 
розробки; знання 
архітектури і принципів 
роботи баз даних; вміння 
написання комп’ютерних 
програм для різних цілей; 
уміння складати технічну 
документацію; володіння 
технічною англійською 
мовою 

відповідальність, 
уважність, 
стресостійкість, 
вміння працювати в 
команді, хороші 
аналітичні здібності, 
творчий підхід до 
вирішення проблем, 
комунікативність, 
здатність працювати 
під тиском і 
вкластися в терміни, 
швидке сприйняття і 
розуміння інформації 

2. 

В
еб

-п
ро
гр
ам

ув
ан
ня

 

визначає разом з керівником 
цілі і завдання проекту і 
забезпечує їх своєчасне і 
якісне виконання; здійснює 
вибір середовища розробки, 
мов програмування, 
необхідного програмного 
забезпечення; розробляє 
концепцію розвитку ПЗ;  
розробка веб-компонентів і 
веб-додатків; проектувати 
архітектуру бізнес-логіки 
сервісу; розробляти бекенд 
сервісу; брати участь у 
розробці frontend спільно з 
командою; проводити 
рефакторинг і рев’ю коду; 
оцінювати терміни розробки 
і виконувати їх 

знати протоколи і 
принципи функціонування 
мережі Інтернет, поширені 
веб-браузери, веб-
технології, основи веб-
дизайну, графічні 
програми, мови веб-
програмування, стандарти 
HTTP, сервер БД 
(PostgreSQL, MySQL), 
техніку програмування в 
багатозадачної та 
високонавантаженої 
системи, англійську мову 
на рівні читання 
документації; вміти 
проектувати і розробляти 
проекти з нуля, 
розбиратися і працювати з 
чужим кодом, об’єктивно 
оцінювати обсяг роботи і 
визначати терміни 
виконання поставлених 
завдань 

акуратність, 
пунктуальність, 
серйозне ставлення 
до роботи, уміння 
працювати в команді, 
уважність, 
відповідальність 
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№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

3. 
П
ро
гр
ам

ув
ан
ня

 іг
ор

 
використовувати свої знання 
інструментів розробки і 
алгоритмів для написання 
надійної, ефективної, 
функціональної гри; 
співпрацювати з 
програмістами, 
художниками і дизайнерами 
у розробці гри та всіх її 
аспектів, включаючи 
користувальницький 
інтерфейс, геймплей, бекенд 
і т.д.; розуміти логіку гри; 
розроблювати ігрову 
механіку та логіку; 
демонструвати прагнення 
зробити продукт, яким 
можна пишатися; 
здійснювати налагодження 
та удосконалення гри; 
проводити первинне 
тестування коду і гри 

ступінь бакалавра у галузі 
комп’ютерних наук або 
еквівалент; досвід 
професійної гри і розробки 
ігор; знання мови 
програмування (C ++); 
гарна математична 
підготовка; бути здатним 
вирішувати проблеми; 
вміти швидко 
орієнтуватися у нових 
технологіях; мати глибоке 
розуміння основних 
принципів програмування 
ігор; само спрямованість, 
готовність до виконання 
завдання як автономно так 
і в команді; знати основи 
тестування ПЗ; мати 
технічні знання в галузі 
ігрових методів і прийомів 
розвитку ігор 

Вміння швидко 
адаптуватися, 
комунікативні 
навички, уміння 
працювати в команді, 

4. 

Ро
зр
об
ка

 б
аз

 д
ан
их

 

розробка та ведення 
маркетингових баз даних; 
підтримка, оновлення, 
доопрацювання існуючих 
інформаційних баз; 
налаштування СКБД до 
роботи; оновлення баз 
зданих; консультування 
користувачів, щодо роботи з 
системою; пошук і 
виправлення помилок, 
зроблених користувачами 
БД; резервне копіювання і 
відновлення інформації; 
контролювати зростання БД; 
створення тестових 
конфігурацій БД  

вища спеціалізована 
освіта; досконале знання 
СКБД і мови 
програмування БД; досвід 
у програмуванні і 
впровадженні СКБД; 
знання загальних 
принципів побудови 
реляційних баз даних;  

орієнтація на 
результат, аналітичні 
здібності, 
відповідальність, 
комунікабель-ність, 
організованість, 
енергійність, 
активність, 
ініціативність, 
аналітичні та 
дослідницькі 
здібності, здатність 
до навчання, 
командна робота, 
педантичність, 
уважність до деталей 
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№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

5. 
П
ро
гр
ам

ув
ан
ня

 в
ел
и 
ки

х 
да
ни

х 
розробка системи обробки 
даних; розгортання та 
підтримка системи; аналіз 
вимог, участь у розробці 
планів і оцінці реалізації; 
проведення кодрев’ю; 
активна участь у виборі і 
опрацюванні технологій; 
безперервний професійний 
розвиток; вивчення нових 
мов програмування 

загальне уявлення про 
роботу з великими 
даними; вилучення даних 
з різних джерел, їх 
перетворення для аналізу, 
завантаження в аналітичну 
базу даних; володіння 
мовою запитів; досвід 
розробки розподілених 
систем; знання практик та 
інструментів для розробки 
конкурентних і 
паралельних програм; 
досвід розробки тестів 
(unit, інтеграційних і т.д.); 
здатність до 
безперервного 
професійний розвиток  

здатність швидко 
навчатися, 
аналітичний склад 
розуму, уважність, 
самонавчання 

6. 

Т
ес
ту

 в
ан
ня

 П
З 

випробовувати різні рівні і 
версії програм; перевіряти 
ефективності та 
працездатності програм, 
порівнювати з аналогами; 
знаходити помилки, 
з’ясовувати, що викликає 
проблеми, пропонувати 
заходи щодо їх поліпшення, 
перевірка текстів на упаковці 
і в інструкції по експлуатації; 
журналювання помилок у 
системі управління якістю; 
працювати з дотриманням 
жорстких термінів 

досвід тестування середніх 
і великих проектів; знання 
програм та інструментів 
для тестування ПЗ; знання 
роботи з системами 
керування версій; знання 
технологій і платформ 
віртуалізації; вміння 
написання скриптів і 
розробки сценаріїв; знання 
методів і процесів 
тестування; досвід 
тестування інтерфейсів і 
систем; знання 
методологій розробки; 
розуміння клієнт-
серверних, багаторівневих 
і подієво-орієнтованих 
архітектур; розуміння 
процесів забезпечення 
якості; добре працювати в 
команди 

гарна пам’ять, 
уважність, інтуїція, 
творчі здібності, 
мислення 
експериментатора, 
комунікативні 
навички 
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№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

7. 
3D

 п
ро
гр
ам

ув
ан
ня

 
3D розробка відтворення 
об’єктів у реальному часі; 
участь у створенні 
архітектури та розробці 
високоякісного CAD-
програмного забезпечення; 
вирішувати існуючі 
проблеми, пов’язані з 
продуктивністю; постійна 
перевірка вимог і дизайну ПЗ 

 програмування на 
високорівневих мовах 
програмування; досвід 
роботи з 3D (rendering); 
досвід у системному 
програмуванні; розуміння 
принципів об’єктно-
орієнтованого 
програмування та дизайну; 
вміння роботи з DirectX 
або OpenGL 

художній смак, 
конструкторське 
мислення, просторова 
уява 

8. 

С
ис
те
м
ни

й 
ан
ал
із

 

аналіз вхідних вимог та їх 
формалізація; аналіз 
існуючих процесів компанії 
та їх оптимізація; підготовка 
документації (бізнес вимоги, 
технічне завдання, план 
тестування та ін.); 
керівництво тестуванням; 
ведення ділової переписки; 
консультація бізнес-
користувачів з питання 
роботи з ІТ системою 

розуміння клієнт-
серверної моделі; вміння 
стиснуто та точно 
передати інформацію; 
розуміння принципів 
роботи СКБД; вміння 
планувати роботу над 
проектом; роботи з 
аналітичними 
програмами; знати основи 
програмування, 
проектування, розробки, 
документування 
програмного 
забезпечення; знати 
основи теорії алгоритмів, 
теорії баз даних, теорії 
систем і системного 
аналізу, основи безпеки 
інформації; знати основи 
проектування людино-
машинних інтерфейсів; 
володіти загальними 
знаннями у галузі 
менеджменту, основ 
економіки, 
бухгалтерського і 
управлінського обліку 

аналітичний склад 
розуму, системне 
мислення, вміння 
працювати в команді, 
старанність, 
стресостійкість, 
швидке засвоєння 
нової інформації, 
толерантність, 
оперативність, 
уважність до деталей 
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№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

9. 
Ро

зр
об
ка

 с
ис
те
м

 (
ар
хі

 т
ек
то
р)

 
проектування системи на 
основі вимог замовника; 
визначення архітектури 
додатку або її еволюції; 
вибір технології для кожної 
ланки системи; вибір 
способів взаємодії між 
компонентами системи; 
створення робочого 
прототипу; дизайн 
інтерфейсів і компонентів 
програми; підбір або 
проектування фреймворків; 
аналіз і виправлення 
проблем продуктивності; 
архітектурне рев’ю бізнес-
вимог; рев’ю коду та 
дизайну; рефакторинг коду; 
написання і підтримка 
стандартів кодування, 
каталогів проектних патернів 
і антипатернів; 
документування всіх 
архітектурних рішень, 
постійне оновлення 
документації; ризик-
менеджмент; координування 
архітектури протягом 
наступного життєвого циклу 
ПЗ; навчання і 
консультування програмістів 

глибоке розуміння 
предметної галузі бізнесу, 
знання основних 
стандартів і трендів, 
пов’язаних із 
розроблюваним 
продуктом; вміння шукати 
компроміси і приймати 
оптимальне рішення; 
знати можливості 
різноманітних технологій; 
вміння планувати і 
проектувати власну і 
колективну діяльність; 
вміння подати і продати 
своє бачення проекту в 
технічному плані; 

стратегічне мислення, 
здатність до пошуку 
компромісів, 
толерантність, 
лабільність, системне 
мислення, схильність 
до аналізу, великий 
досвід, комунікативні 
здібності, висока 
самостійність 

10. 

М
ен
ед
ж
м
ен
т 
пр

ое
к 
ті
в 

ведення проектів (контроль 
якості, термінів, бюджетів і 
ризиків); комунікації з 
замовником (узгодження 
планів, термінів, вимог, 
бюджетів); керівництво 
проектною командою; 
ведення проектної та 
технічної документації: 
календарні плани, технічні 
завдання, функціональні 
вимоги, фінансові звіти 
тощо; участь у процесі 
продажу й укладання 
договорів; післяпроектне 
ведення замовників 

вища освіта (бажано за 
профілем роботи 
компанії); досвід роботи і 
керівництва в проектних 
командах; знання сфери 
діяльності й її ринку; 
знання принципів 
керування проектами; 
уміння складати технічну 
та проектну 
документацію; 
комунікативні навички; 
володіння ПЗ для 
проектного менеджменту; 
розмовна та письмова 
іноземна (англійська) мова 

комунікативність, 
організаторські 
навички, критичне 
мислення, 
самоорганізо-ваність, 
відповідальність, 
націленість на 
результат, лідерські 
якості, 
організованість, 
працездатність і 
стресостійкість 
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№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

11. 
П
ро
гр
ам

ув
ан
ня

 м
ік
ро

 к
он

тр
ол
ер
ів

 
участь у розробці 
комунікаційного 
обладнання, заснованого на 
мікроконтролерах; вивчення 
технічних характеристик 
виробника 
використовуваних 
процесорів і технологій 
передачі даних; 
програмування 
мікроконтролерів (STM, 
Atmega, PIC); розробка 
електронних схем, 
моделювання плат; 
підтримка існуючого 
програмного забезпечення 
серійних приладів, 
тестування ПЗ; участь у 
розробці нового ПЗ для 
мікроконтролерів; 
документування програм, 
написання інструкцій, 
керівництв 

досвід роботи з 
мікроконтролерами; 
досвід написання і 
налагодження програм на 
С / C ++ в середовищі 
програмування; знання з 
електротехніки й 
електроніки; уміння 
роботи з датчиками і 
виконавчими пристроями; 
розуміння комунікацій; 
знання сучасної 
компонентної бази; знання 
периферії 
мікроконтролерів 

амбіційність, 
комунікабельність, 
відкритість до нових 
ідей, 
цілеспрямованість, 
надійність, здатність 
до навчання, 
стресостійкість, 
уміння представити 
технічне рішення, 
дотримання термінів 
виконання 
поставлених завдань 

12. 

С
ер
ві
сн
е 
об
сл
у 
го
ву

 в
ан
ня

 

технічне обслуговування й 
модернізація встановленого 
обладнання з метою 
поліпшення його 
експлуатаційних 
характеристик; надання 
сервісного обслуговування з 
урахуванням договірних 
зобов’язань; надання 
позапланового технічного 
обслуговування обладнання; 
продаж сервісу і запасних 
частин обладнання; 
оформлення рахунків, 
документації для звітності; 
залучення потенційних 
клієнтів, підтримання 
клієнтської бази 

вища технічна освіта; 
досвід роботи на посаді 
сервісного інженера; 
глибокі знання механіки, 
електрики, електроніки, 
гідравліки; досвід роботи з 
високотехнологічним 
обладнанням; відмінні 
презентаційні навички; 
читання електронних 
схем; вміння ремонтувати 
і налагоджувати ПК і 
периферійне обладнання 

акуратність, 
комунікативність, 
організованість, 
висока 
самоорганізація 
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№ 
п/п 

Назва 
сфери 
діяль-
ності 

Обов’язки Вимоги Особисті якості 

13. 
П
ро
ек

 т
ув
ан

 н
я 
ін
те
р 
ф
ей
сі
в робота в тісному контакті з 

Tech Lead, художниками і 
дизайнерами; розвивати і 
підтримувати системи для 
інтерфейсу користувача; 
писати надійний, 
функціональний і 
підтримуваний код; 
підтримка та внесення нових 
ідей у розробку дизайну 
користувацького інтерфейсу 

ступінь бакалавра в галузі 
комп’ютерних наук або 
еквівалент; тверде 
розуміння основних 
принципів інформатики та 
математики; бажання до 
розробки дизайну 
користувацького 
інтерфейсу; орієнтованість 
у сучасних трендах 
графічного дизайну 

комунікативні 
навички, 
самоспрямова-ність, 
вміння працювати 
автономно і в 
команді, 
відповідальність, 
художній смак, 
здатність чітко і ясно 
висловлюватися, 
бажання розвиватися 
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Додаток Б 

Порівняння навчальних планів з підготовки інженерів-програмістів 

Таблиця Б.1 

Порівняння навчальних планів з програмної інженерії у Рочестерському 

технологічному інституті та Державному університеті Сан Хосе (США) 

Університет 
Rochester Institute of Technology Rochester Institute of Technology San José State University 

Ступінь 

Бакалавр наук (BS in SE) Бакалавр наук / Магістр наук 
(BS/MS) (прискорена подвійна 

програма) 

Бакалавр наук (BS in SE) 

1 рік навчання 

Дисципліна 
К-ть 
кре-
дитів 

Дисципліна 
К-ть 
кре-
дитів 

Дисципліна 
К-ть 
кре-
дитів 

Інформатика 8 Вступ до 
обчислювального 
вирішення проблем 

4 Вступ до інженерії 3 

Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 7А, 
7В: проектні числення І, 

ІІ 

8 Обчислювальне 
вирішення проблем зі 

структурами 

4 Математика, 
обчислення 

3 

Гуманітарні науки та 
науки, основи 1: семінар 

3 Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 7А, 

7В: проектні числення І, ІІ 

8 Комунікації 3 

Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 1 

3 Гуманітарні науки та 
науки, основи 1: семінар 

3 Англійська мова, 
твір І 

3 

Семінар 
першокурсників 

1 Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 1 

3 Вступ до 
програмування 

4 

Дискретна математика 
для обчислювальної 

техніки 

3 Семінар з програмної 
інженерії 

1 Дискретна 
математика 

3 

Особиста програмна 
інженерія 

3 Дискретна математика 3 Біологія, живий 
світ 

3 

Гуманітарні науки та 
науки, основи 2: письмо 

 Особиста програмна 
інженерія 

3 Англійська мова, 
твір ІІ 

3 

Університетський 
досвід  

0 Гуманітарні науки та 
науки, основи 2: письмо 

3   

Валеологічна освіта 0 Університетський досвід 0   

  Валеологічна освіта 0   

2 рік навчання 

Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 5, 6: 

Фізика І, ІІ 

8 Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 5, 6: 

Фізика І, ІІ 

8 Математика, 
обчислення ІІ 

4 

Вступ до теорії 
інформатики 

3 Вступ до теорії 
інформатики 

3 Вступ до структур 
даних 

4 

Професійна комунікація 
для інженерів-

3 Професійна комунікація 
для інженерів-

3 Країнознавство 
(Америка) 

6 
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програмістів програмістів 

Вступ до програмної 
інженерії 

3 Вступ до програмної 
інженерії 

3 Математика, 
обчислення ІІІ 

3 

Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 2 

6 Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 2 

3 Фізика, механіка 4 

Прикладна статистика 3 Прикладна статистика 3 Країнознавство 
(Америка) 

6 

Математичні моделі 
програмної інженерії 

3 Математичні моделі 
програмної інженерії 

3   

Інженерія програмних 
підсистем 

3 Інженерія програмних 
підсистем 

3   

3 рік навчання 

Програмування і 
керування проектами 

3 Програмування і 
керування проектами 

3 Організація та 
архітектура 
комп’ютерів 

3 

Розробка безпечних 
програмних систем 

3 Розробка безпечних 
програмних систем 

3 Програмна 
інженерія І 

3 

Розробка проекту 
(вибірково) 

3 Розробка проекту 
(вибірково) 

3 Структури даних 
та алгоритми 

3 

Інженерні основи 
комп’ютерних систем 

4 Інженерні основи 
комп’ютерних систем 

4 Електрика та 
магнетизм 

4 

Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 4 

3 Гуманітарні науки та 
науки, перспектива 4 

3 Програмна 
інженерія ІІ 

3 

  Спільне навчання   Об’єктно-
орієнтоване 
проектування 

3 

    Диференціальні 
рівняння та лінійна 

алгебра 

3 

    Інженерія, 
інженерна 
доповідь 

3 

4 рік навчання 

Технічні вимоги й 
архітектура програмних 

систем 

3 Технічні вимоги й 
архітектура програмних 

систем 

3 Основи 
вбудованих систем 

3 

Технічні вимоги та 
підтримка 

3 Технічні вимоги та дизайн 3 Вступ то баз даних 3 

Вибіркова дисципліна з 
програмування  

3 Розробка технологічного 
процесу 

3 Інформаційна 
безпека 

3 

Вибіркова дисципліна з 
математики / науки 

3 Вибіркова дисципліна з 
математики / науки 

3 Прикладна 
статистика 

4 

Вибіркова дисципліна з 
галузей використання 

3 Вибіркова дисципліна з 
галузей використання 

3 Керування 
процесом 
розробки 

програмного 
забезпечення 

3 

Гуманітарні науки та 
науки, занурення 1 

3 Гуманітарні науки та 
науки, занурення 1 

3 Комп’ютерні 
мережі 

3 

  Спільне навчання  Операційні 
системи 

3 
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    Тестування якості 
програмного 
забезпечення 

3 

5 рік навчання 

Проект з програмної 
інженерії І, ІІ 

6 Проект з програмної 
інженерії І, ІІ 

6 Огляд 
програмного 
забезпечення 
підприємства 

3 

Вибіркова дисципліна з 
інженерії 

6 Моделювання 
програмного забезпечення 

3 Взаємодія людини 
і комп’ютера 

3 

Вибіркова дисципліна з 
галузей використання 

6 Вибіркова дисципліна з 
інженерії 

6 Проект дизайну І 3 

Гуманітарні науки та 
науки, занурення 2, 3 

6 Вибіркова дисципліна з 
галузей використання 

6 Інженерія  3 

Вільна вибіркова 
дисципліна 

6 Гуманітарні науки та 
науки, занурення 2, 3 

6 Вибіркова 
технічна 

дисципліна 

3 

  Вільна вибіркова 
дисципліна 

6 Вибіркова 
технічна 

дисципліна 

3 

  Випускна вибіркова 
дисципліна 

6 Проект дизайну І 3 

    Інженерія 3 

6 рік навчання 

  Дисертація 6   

  Якість програмного 
забезпечення 

3   

  Архітектури програмного 
забезпечення та лінії 

продуктів 

3   

  Еволюція та модернізація 
програмного забезпечення  

3   

  Випускна вибіркова 
дисципліна 

3   
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Додаток В 

Анкети для визначення стану професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів 

Для роботодавців 

1. Ви є представником … 
Фірми 
Компанії 
Організації 
Навчального закладу 
Сфери самозайнятості (фріланс) 

2. Як ви оцінюєте рівень професійної підготовки програмістів в Україні? 
На високому рівні 
На рівні вище середнього 
На середньому 
На низькому 

3. Як ви оцінюєте рівень професійної підготовки ваших програмістів? 
На високому рівні 
На рівні вище середнього 
На середньому 
На низькому 

4. Чи мають професійну освіту ваші програмісти? 
Так, вищу (бакалавр, магістр) 
Так, незакінчену вищу (студент) 
Так, професійну (коледж, технікум) 
Ні (самоосвіта, неакадемічні курси) 
Ні 

5. Чи вважаєте ви, що програміст повинен мати вищу освіту? 
Так          Ні 
6. Що для вас є важливим у прийнятті на роботу програміста? 

Диплом престижного університету 
Знання у відповідній сфері діяльності 
Уміння у відповідній галузі діяльності 
Професійний досвід 
Демонстрація потрібних для роботи навичок 
Знання англійської мови 

7. Чи задоволені ви професійними якостями своїх програмістів? 
Так, на всі 100 
Так, але не всіх 
Так, 50 на 50 
Більшою частиною, ні 
Категорично, ні 

8. Чи відчуваєте ви дефіцит на програмістів? 
Так, будь-якого професійного рівня 
Так, але лише у високопрофесійних 
Ні 

9. Які загальні компетенції ви вважаєте важливими для роботи програміста? 
- уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища на результативність 

професійної діяльності; 
- володіння різноманітними практичними навичками щодо збору й обробки інформації; 
- уміння працювати із сучасною комп’ютерною технікою; 
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- здатність застосовувати знання на практиці; 
- здатність до опанування новими знаннями та продовження професійного розвитку; 
- уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію українською та англійською 

мовами; 
- уміння працювати в групах при розробці складних програмних комплексів; 
- здатність розширювати і поглиблювати своє наукове світосприйняття; 
- уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом. 

10. Які фахові компетенції ви вважаєте важливими для роботи програміста? 
- володіння знаннями про видатних людей у сфері інформаційних технологій, найбільш 

видатні комп’ютерні пристрої; 
- здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп’ютеризуються; 
- володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації 

та збереження; 
- здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових 

інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних 
комп’ютерних мереж; 

- уміння розробляти моделі різних типів залежно від завдання проектування програмного 
комплексу; 

- уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати 
ефективність програм за допомогою програмного забезпечення; 

- уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та оптимального 
керування; 

- уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств; 
- володіти сучасними методами проектування програм і програмних комплексів, розробляти 

оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій; 
- уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації; 
- здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і використовувати в практичній діяльності 

нові знання і вміння; 
- уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для розробки та 

проектування комп’ютерних програмних систем; 
- володіти знаннями з предметної галузі у межах професії “фахівець з інформаційних 

технологій”; 
- здатність демонструвати знання фундаментальних і суміжних спеціальних дисциплін 

бакалаврської програми для вирішення прикладних задач; 
- здатність розробляти й реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних систем, 

програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій; 
- здатність застосовувати методи й механізми оцінки й аналізу функціонування засобів і 

систем ІТ; 
- здатність розробки проектної та програмної документації, що задовольняє нормативним 

документам; 
- здатність використовувати міжнародні та професійні стандарти в галузі ІТ-технологій; 
- здатність поглибленого аналізу професійних проблем, постановки й обґрунтування завдань. 
11. Які особистісні якості ви вважаєте важливими для роботи програміста? 
акуратність 
уважність 
цілеспрямованість 
уміння самостійно приймати рішення 
відповідальність 
терплячість 
наполегливість 
логічне мислення 
гнучкість і динамічність мислення 
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аналітичні здібності 
хороша пам’ять 

Для випускників  

1. Чи маєте Ви професійну освіту з ІТ-спеціальності? 
Так, вищу (бакалавр, магістр) 
Так, незакінчену вищу (студент) 
Так, професійну (коледж, технікум) 
Ні (самоосвіта, не академічні курси) 
Ні 

2. Вкажіть профіль ВНЗ, в якому ви отримали диплом 
Технічний 
Класичний 
Гуманітарний 
Не ВНЗ 

3. Як Ви вважаєте, чи відповідає Ваша робота спеціальності, що зазначена в дипломі? 
Так, цілком відповідає 
Так, частково відповідає 
Ні, скоріше не відповідає 
Ні, абсолютно не відповідає  
Не знаю  

4. Чи вважаєте Ви себе досить підготовленим за роки навчання у ВНЗ, щоб влаштуватися на ту 
роботу, якої Вам би хотілося займатися? 

Так 
Швидше так, ніж ні 
Ні 
Не влаштувався на роботу 
Не знаю 

5. Оцініть Вашу підготовленість до роботи в порівнянні з знайомими Вам випускниками 
аналогічних спеціальностей інших ВНЗ 

Краще, ніж інші 
Приблизно так само, як і інші 
Гірше, ніж інші 
Не знаю 

6. Яка Ваша думка про зміни якості підготовки на Вашому факультеті з часу Вашого закінчення? 
Стало набагато краще 
Стало трохи краще 
Не змінилося 
Стало набагато гірше 
Не знаю 

7. Чи отримали Ви достатні навички письмових і / або усних комунікацій (спілкувань) під час 
навчання у ВНЗ або Вам довелося вчитися цьому самостійно в процесі роботи? 

отримав(ла) всі необхідні комунікаційні навички  
отримав(ла) деякі комунікаційні навички, дещо освоював самостійно 
отримав(ла) жодних необхідних комунікаційних навичок, все освоював самостійно 

8. Чи була корисна виробнича практика у ВНЗ для формування професійних навичок?  
Так 
Скоріше так, ніж ні 
Скоріше ні, ніж так 
Ні 
Не знаю 

9. Ви працюєте … 
на фірмі 
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у компанії 
в організації 
у навчальному закладі 
фрілансер 

10. Якою діяльністю ви займаєтеся на роботі? 
Розробка програмного забезпечення 
Веб-розробка 
Комп’ютерні мережі 
Керування проектами 
Захист систем 
Обслуговування ПК і мереж 
Розробка інтерфейсів користувачів 
Веб-дизайн 
Програмування мікроконтролерів 
IoT 
Штучний інтелект 
Інше _______________________________________________________ 

11. Як ви оцінюєте рівень професійної підготовки програмістів в Україні? 
На високому рівні 
На рівні вище середнього 
На середньому 
На низькому 

12. Як ви оцінюєте рівень професійної підготовки в ВНЗ, у якому ви навчалися? 
На високому рівні 
На рівні вище середнього 
На середньому 
На низькому 

13. Чи вважаєте ви, що програміст повинен мати вищу освіту? 
Так          Ні 

14. Що було важливим при прийнятті вас на роботу як програміста? 
Диплом престижного університету 
Знання у відповідній сфері діяльності 
Уміння у відповідній галузі діяльності 
Професійний досвід 
Демонстрація потрібних для роботи навичок 
Знання англійської мови 

15. Чи задоволений ваш роботодавець вашими професійними якостями? 
Так, на всі 100 
Так, більшою мірою 
Так, 50 на 50 
Більшою частиною, ні 
Категорично, ні 
Не знаю  

16. Як ви оцінюєте свої професійній якості як програміста? 
Дуже високо 
Високо 
Добре 
Середнє 

17. Чи читаєте ви профільну літературу? 
Так     Іноді      Ні 

18. Які загальні компетенції ви вважаєте важливими для роботи програміста? 
- уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища на результативність 
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професійної діяльності; 
- володіння різноманітними практичними навичками щодо збору й обробки інформації; 
- уміння працювати із сучасною комп’ютерною технікою; 
- здатність застосовувати знання на практиці; 
- здатність до опанування новими знаннями та продовження професійного розвитку; 
- уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію українською та англійською 

мовами; 
- уміння працювати в групах при розробці складних програмних комплексів; 
- здатність розширювати і поглиблювати своє наукове світосприйняття; 
- уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом. 

19. Які фахові компетенції ви вважаєте важливими для роботи програміста? 
- володіння знаннями про видатних людей у сфері інформаційних технологій, найбільш 

видатні комп’ютерні пристрої; 
- здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп’ютеризуються; 
- володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації 

та збереження; 
- здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі нових 

інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних 
комп’ютерних мереж; 

- уміння розробляти моделі різних типів в залежності від завдання проектування програмного 
комплексу; 

- уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, визначати 
ефективність програм за допомогою програмного забезпечення; 

- уміння вибирати раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та оптимального 
керування; 

- уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств; 
- володіти сучасними методами проектування програм і програмних комплексів, розробляти 

оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій; 
- уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації; 
- здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і використовувати в практичній діяльності 

нові знання і вміння; 
- уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для розробки та 

проектування комп’ютерних програмних систем; 
- володіти знаннями з предметної галузі у межах професії “фахівець з інформаційних 

технологій”; 
- здатність демонструвати знання фундаментальних і суміжних спеціальних дисциплін 

бакалаврської програми для вирішення прикладних задач; 
- здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних систем, 

програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій; 
- здатність застосовувати методи і механізми оцінки й аналізу функціонування засобів і 

систем ІТ; 
- здатність розробки проектної та програмної документації, що задовольняє нормативним 

документам; 
- здатність використовувати міжнародні та професійні стандарти в галузі ІТ-технологій; 
- здатність поглибленого аналізу професійних проблем, постановки й обґрунтування завдань. 

20. Які особистісні якості ви вважаєте важливими для роботи програміста? 
акуратність 
уважність 
цілеспрямованість 
уміння самостійно приймати рішення 
відповідальність 
терплячість 
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наполегливість 
логічне мислення 
гнучкість і динамічність мислення 
аналітичні здібності 
хороша пам’ять 

21. Якими мовами програмування Ви кодуєте регулярно? 
1C 
COBOL 
JAVA 
Pascal/Delphy 
PERL 
PHP 
Python 
Ruby 
Scala 
SQL 
Visual Basic 
С/С++/С# 
Інше _____________________________________________________ 
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Додаток Г 

Кваліфікаційні характеристики посад “технік-програміст” 

 та “інженер-програміст” 

ТЕХНІК-ПРОГРАМІСТ 
Завдання та обов’язки. Виконує роботу із забезпечення механізованого й автоматизованого 

оброблення інформації, яка надходить до обчислювального (інформаційно-обчислювального) 
центру, розроблення технології рішення економічних та інших завдань виробничого і науково-
дослідного характеру. Бере участь у проектуванні систем оброблення даних і систем 
математичного забезпечення обчислювальної машини. Виконує підготовчі операції, пов’язані із 
здійсненням обчислювального процесу, веде нагляд за роботою машин. Складає прості схеми 
технологічного процесу оброблення інформації, алгоритми рішення задач, схеми комутації, 
макети, робочі інструкції та необхідні пояснення до них. Розробляє програми рішення простих 
задач, здійснює їх налагодження і експериментальну перевірку окремих етапів робіт. Виконує 
роботу з підготовки технічних носіїв інформації, які забезпечують автоматичне введення даних 
до обчислювальної машини, з накопичення і систематизації показників нормативного та 
довідкового фонду, розроблення форм вихідних документів, внесення необхідних змін і 
своєчасного коригування робочих програм. Бере участь у виконанні різних операцій 
технологічного процесу оброблення інформації (приймання та контроль вхідної інформації, 
підготовка вихідних даних, оброблення інформації, випуск вихідної документації і передавання 
її замовнику). Веде облік використання машинного часу, обсягів виконаних робіт. 

Повинен знати: методи проектування механізованого й автоматизованого оброблення 
інформації; засоби обчислювальної техніки, збирання, передавання й оброблення інформації та 
правила їх експлуатації; технологію механізованого і автоматизованого оброблення інформації; 
робочі програми, інструкції, макети й інші керівні матеріали, які визначають послідовність і 
техніку виконання розрахункових операцій; види технічних носіїв інформації, правила їх 
зберігання й експлуатації; діючі системи числення, шифрів і кодів; основні формалізовані мови 
програмування; основи програмування; методи проведення розрахунків і обчислювальних робіт; 
методи розрахунку виконаних робіт; основи економіки, організації праці та виробництва; основи 
законодавства про працю. 

Кваліфікаційні вимоги. 
Технік-програміст I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією техніка-програміста 
II категорії – не менше 1 року. 

Технік-програміст II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму 
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до стажу роботи, для 
молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка-програміста – не менше 2 років. 

Технік-програміст: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший 
спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ 
Завдання та обов’язки. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення 

економічних та інших задач розроблює програми, які забезпечують можливість виконання 
алгоритму і, відповідно, поставлену задачу засобами обчислювальної техніки, проводить їх 
тестування і налагодження. Розробляє технологію розв’язання задачі на всіх етапах. Здійснює 
вибір мови програмування і переклад нею алгоритмів задач. Визначає інформацію, яка підлягає 
обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети та схеми вводу, 
оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її контролю. Визначає обсяги і зміст 
даних тестових прикладів, які забезпечують найбільш повну перевірку відповідності програм їх 
функціональному призначенню. Виконує роботи під час підготовки програм до налагодження і 
проводить їх налагодження. Розробляє інструкції на роботи з програмами, оформлює необхідну 
технічну документацію. Визначає можливість використання готових програмних засобів. 
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Здійснює супроводження впроваджених програм і програм них засобів. Бере участь у проектних 
роботах. На основі логічного аналізу проводить камеральну перевірку програм. Визначає 
сукупність даних, що забезпечують урахування максимального числа умов, які включено до 
програми, виконує роботи з її підготовки до налагодження. Здійснює запуск налагоджених 
програм і введення вихідних даних, які визначаються умовами поставлених задач. Проводить 
коректування розробленої програми на основі аналізу вихідних даних. Визначає можливість 
використання готових програм, розроблених іншими підприємствами (установами). Розробляє і 
впроваджує методи автоматизації програмування, системи автоматичної перевірки правильності 
програм, типові і стандартні програмні засоби, програмуючі програми, транслятори, вхідні 
алгоритмічні мови, складає технологію оброблення інформації. Виконує роботи з уніфікації і 
типізації обчислювальних процесів. Бере участь у створенні каталогів і картотек стандартних 
програм, розробленні форм документів, які підлягають машинному обробленню, у проектних 
роботах, що стосуються розширення сфери застосування обчислювальної техніки. 

Повинен знати: керівні й нормативні матеріали, які регламентують методи розробки 
алгоритмів і програм і використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації; 
основні принципи структурного програмування, техніко-експлуатаційні характеристики, 
конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної 
експлуатації; технологію механізованого оброблення інформації; види технічних носій 
інформації; методи класифікації і кодування інформації; формалізовані мови програмування; 
чинні стандарти, системи числення, шифрів і кодів; методи програмування; порядок оформлення 
технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід програмування і використання 
обчислювальної техніки, основи економіки, організації праці і виробництва. 

Кваліфікаційні вимоги. 
Провідний інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-програміста I категорії – не менше 2 
років. 

Інженер-програміст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-програміста II категорії: для магістра – 
не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років. 

Інженер-програміст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за 
професією інженера-програміста III категорії – не менше 2 років. 

Інженер-програміст III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-програміста – не менше 1 року. 

Інженер-програміст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без 
вимог до стажу роботи. 
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Додаток Д 

Списки компетентностей майбутніх інженерів програмістів 

Таблиця Д.1 

Загальний список компетентностей майбутніх інженерів програмістів 

Автор/ Джерело Компетентності, професійні якості, завдання діяльності 
Tuning Latin 
America III “Higher 
Education in Latin 
America: 
refl ections and 
perspectives on 
Computer Science” 
[388] 

1. Впровадження знань з комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій з метою розробки ІТ-рішень 
2. Застосування математичних знань, алгоритмічних принципів і 
теоретичної інформатики з метою моделювання та проектування 
ІТ-рішень 
3. Ініціювати розвиток підприємницької діяльності з метою 
створення нових продуктів і послуг, пов’язаних з інформаційними 
технологіями 
4. Вміти виконувати різні ролі в ІТ-проектах у місцевих, 
глобальних, багатопрофільних і мультикультурних рамках 
5. Керувати процесами, які включають, адаптацію, передачу і 
продукування ІТ-рішень з метою підтримки стратегічних цілей 
організацій 
6. Засвоєння нових технологічних і адаптація до соціальних змін 
7. Планування, проектування, розробка та реалізація ІТ-рішень, 
заснованих на принципах проектування і стандартах якості 
8. Розуміння і застосування етичних, правових, економічних і 
фінансових концепцій з метою прийняття рішень і управління ІТ-
проектами 
9. Реалізація системного підходу до аналізу та вирішення проблем 
10. Реалізовувати знання самостійно й інноваційно в пошуку ІТ-
рішень для соціальної відповідальності та зобов’язань  
11. Визначення можливостей для усунення непродуктивності в 
організації за допомогою ефективного і дієвого використання ІТ-
рішень 
12. Впровадження стандартів якості в галузі розробки і оцінки ІТ-
рішень  
13. Впровадження методології досліджень у реалізації, 
обґрунтуванні та підготовці ІТ-рішень 

Tuning Russia III 
“Reference Points 
for the Design and 
Delivery of Degree 
Programmes in 
Information and 
Communication 
Technologies” [389] 

1. Аналізувати предметну галузь, ідентифікувати, класифікувати й 
описувати проблеми; знаходити методи та підходи до їх вирішення; 
формувати вимоги. 
2. Проектувати ІКТ системи, включаючи проведення моделювання 
(формального опису) їх структури та процесів. 
3. Розробляти ІКТ системи. 
4. Розгортати, інсталювати, інтегрувати, вводити в експлуатацію й 
обслуговувати ІКТ системи й їх елементи. 
5. Гарантувати якість ІКТ систем відповідно до технічного 
завдання. 
6. Розвивати й реалізовувати нові конкурентоспроможні ідеї у сфері 
ІКТ. 
7. Знати специфікації, стандарти, правила і рекомендації у 
професійній галузі, дотримуватися їх, оцінювати ступінь 
обґрунтованості їх застосування. 
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8. Аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для 
забезпечення інформаційної безпеки. 
9. Ефективно управляти економічними, людськими, технічними й 
іншими ресурсами. 
10. Забезпечувати технічну підтримку та навчання користувачів 
ІКТ систем. 
11. Застосовувати і розвивати фундаментальні та міждисциплінарні 
знання, включаючи математичні і наукові принципи, чисельні 
методи, засоби (включаючи ПЗ, відповідно до профілем 
підготовки) і нотації для успішного вирішення проблем. 
12. Готувати технічні та методичні матеріали для презентації та 
опису ІКТ систем на будь-якій стадії життєвого циклу. 
13. Знати та застосовувати базові теоретичні та практичні знання, 
принципи й інструментальні засоби в професійній сфері. 
14. Враховувати соціальні й етичні аспекти своєї професійної 
діяльності. 
15. Оцінювати та враховувати економічні та комерційні показники, 
що впливають на сферу його професійної діяльності. 
16. Накопичувати, обробляти й систематизувати професійні знання 
в інформаційних технологіях і визнавати важливість навчання 
протягом усього життя (безперервної освіти, перепідготовки та 
самонавчання) для необхідної адаптації до еволюційних процесів у 
професійній сфері та суспільстві. 

Software 
Engineering 2004: 
Curriculum 
Guidelines for 
Undergraduate 
Degree Programs in 
Software 
Engineering [233] 

Демонструвати володіння знаннями та навичками в галузі 
програмної інженерії, а також мати професійні якості, необхідні для 
початку роботи в якості інженера з програмного забезпечення. 
У процесі роботи над програмними продуктами бути здатними 
ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання як 
індивідуально, так і в команді. 
Вирішувати протиріччя в цілях, що стоять перед проектом, 
знаходячи прийнятні компроміси в рамках існуючих обмежень 
(вартість, час, знання, існуючі системи й організації тощо). 
Проектувати рішення в одній або більше предметних галузях, 
використовуючи підходи програмної інженерії, які балансують 
етичні, суспільні, юридичні й економічні інтереси різних 
зацікавлених сторін. 
Демонструвати розуміння та здатність до застосування поширених 
теорій, моделей і методів, які забезпечують сучасну базу для 
ідентифікації й аналізу проблем, проектування, розробки, 
реалізації, атестації та документування програмного забезпечення. 
Демонструвати розуміння важливості та здатність до ведення 
переговорів, здатність результативно працювати, здійснювати 
керівництво й ефективно спілкуватися з зацікавленими особами в 
типових для розробки програмного забезпечення ситуаціях. 
Вивчати нові моделі, методи та технології по мірі їх появи, а також 
усвідомлювати необхідність постійного професійного зростання.  

Computing 
Curricula 2001: 
Computer Science 
[233] 

Конкретні якості: 
– Системний погляд на дисципліну.  
– Розуміння зв’язку теорії і практики.  
– Тверде володіння основними методами інформатики.  
– Досвід участі у великому проекті 
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– Здатність до адаптації.  
Професійні якості та здібності: 
1) Когнітивні навички, пов’язані з інформатикою: 
– Знання та розуміння. Демонстрація знань і розуміння основних 
фактів, концепцій, принципів і теорій, пов’язаних з інформатикою 
– Моделювання. Використання отриманих навичок у моделюванні 
та 
проектуванні інформаційних систем з демонстрацією здатності 
вибору правильних компромісних рішень 
– Вимоги. Виявлення та аналіз критеріїв і вимог, що ставляться до 
конкретних завдань, планування стратегій їх вирішення 
– Критична оцінка і тестування. Аналіз того, наскільки конкретна 
інформаційна система відповідає критеріям, визначеним для її 
використання та майбутнього розвитку 
– Методи і засоби. Використання відповідних теоретичних знань, 
практичних навичок й інструментів для проектування, реалізації й 
оцінки комп’ютерних систем 
– Професійна відповідальність. Дотримання професійних, 
соціальних й етичних норм, що стосуються галузі комп’ютерних 
технологій 
2) Практичні навички, пов’язані з інформатикою: 
– Проектування та реалізація. Специфікація, проектування та 
реалізація комп’ютерних систем 
– Оцінка. Оцінка систем та їх якісних характеристик, можливих 
компромісних шляхів вирішення конкретного завдання 
– Управління інформацією. Застосування принципів ефективного 
управління інформацією до різних видів інформації, включаючи 
текстову, графічну, відео- і звукову 
– людино-машинна взаємодія. Застосування принципів людино-
машинної взаємодії при оцінці та створення широкого діапазону 
продуктів, включаючи користувацькі інтерфейси, web-сторінки і 
мультимедійні системи 
– Оцінка ризику. Визначення ризиків і пов’язаних з питаннями 
безпеки аспектів експлуатації комп’ютерного обладнання в 
заданому контексті 
– Інструменти та засоби. Ефективне використання адекватних 
інструментів при розробці та документуванні ПЗ, з акцентом на 
повному порозумінні процесу вирішення практичних завдань за 
допомогою комп’ютера 
– Експлуатація. Ефективна експлуатація комп’ютерного 
обладнання 
і програмних засобів 
Додаткові якості: 
– Спілкування. Здатність публічно виступати перед різними ауд 
торіями з доповідями / повідомленнями про технічні проблеми та 
шляхи їх рішення 
– Командна робота. Уміння ефективно працювати в виробничому 
оточенні 
– Здатність до кількісного мислення. Розуміння і пояснення 
кількісних характеристик проблеми 
– Самоврядування. Управління власним навчанням і розвитком, 
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управління часом й організаторські якості 
– Професійний розвиток. Прагнення завжди бути в курсі поточного 
стану справ у дисципліні, продовжувати свій професійний розвиток 

Software 
Engineering Body of 
Knowledge [315] 

Професіоналізм: 
1.1. Акредитація, сертифікація і ліцензування  
1.2. Кодекс етичної та професійної поведінки  
1.3. Природа і роль професійних товариств  
1.4. Природа і роль стандартів програмної інженерної  
1.5. Економічний вплив програмного забезпечення  
1.6. Трудові договори 
1.7. Правові питання  
1.8. Документація  
1.9. Аналіз компромісів  
2. Групова динаміка і психологія  
2.1. Динамічна робота в команді / групі  
2.2. Індивідуальне пізнання  
2.3. Робота зі складними проблемами  
2.4. Взаємодія з зацікавленими сторонами  
2.5. Робота в умовах невизначеності і двозначності  
2.6. Робота з мультикультурному середовищі  
3. Навички комунікації  
3.1. Читання, розуміння і підведення підсумків 
3.2. Письмо  
3.3. Комунікація у команді та групі  
3.4. Навички презентації  

Recommendation of 
the European 
Parliament and of 
the Council “Key 
competences for 
lifelong learning”) 
[375] 

1) ґрунтовне розуміння та знання природи, ролі та можливостей 
ТІС у побуті, особистому та соціальному житті й у професійній 
діяльності: 
- використання комп’ютерів для електронної обробки тексту, 
електронних таблиць, баз даних,  
- зберігання та керування інформацією,  
- розуміння можливостей та потенційних небезпек Інтернету і 
спілкування за допомогою електронних засобів масової інформації 
(електронної пошти, сервісних програм мережі) для роботи, 
відпочинку, поширення інформації та роботи у об’єднаних мережах 
для навчання та дослідження, 
- розуміння можливостей ТІС для допомоги у творчості й 
інноваціях, 
-вміння орієнтувантись у достовірності та надійності доступної 
інформації та у правових та етичних принципах інтерактивного 
використання ТІС;  
2) навички до пошуку, збирання й обробки інформації, критичного 
та систематичного її використання, оцінки її значимості; 
3) здатність розрізняти реальність від віртуальної реальності, при 
вмінні їй пов’язати; 
4) уміння користуватись інструментами для переробки, презентації 
та розуміння комплексної інформації; 
5) бути здатними отримати доступ, знайти та скористатись 
послугами Інтернет-служб; 
6) уміння використовувати ТІС для допомоги у критичному 
мисленні, творчості й інноваціях; 
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7) інтерес до роботи співтовариств і мереж з культурних, 
соціальних та/або професійних міркувань. 

European e-
Competence 
Framework [338; 
337] 

Планування: 
Узгодження ІС і бізнес-стратегії 
Управлінням рівнем послуг 
Розробка бізнес-планів 
Планування проектів і випуску продуктів 
Проектування архітектури 
Розробка додатків 
Впровадження технологій 
Сталий розвиток 
Нововведення 
 
Впровадження: 
Проектування і розробка 
Інтеграція систем 
Тестування 
Розгортання рішень 
Розробка документації 
Системотехніка 
 
Запуск: 
Підтримка користувачів 
Підтримка змін 
Надання послуг 
Управління проблемами 
 
Адаптація: 
Розробка стратегії інформаційної безпеки 
Розробка стратегії забезпечення якості ІС 
Організація навчання 
Забезпечення процесу закупівель 
Розробка товарної пропозиції 
Управління каналами продажів 
Управління збутом 
Управління контрактами 
Підвищення кваліфікації персоналу 
Управління інформацією і знаннями 
Виявлення потреб 
Цифровий маркетинг 
 
Керування: 
Розробка прогнозів 
Управління проектами та портфелями проектів 
Управління ризиками 
Управління взаємовідносинами 
Поліпшення процесів 
Управління якістю ІС 
Управління змінами 
Управління інформаційною безпекою 
Управління ІС 
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Щедролосьєв Д.Є. 
[307] 

Досвід (знання, уміння, навички): 
– Знання і досвід роботи з певної технології програмування 
– Уміння бачити далі за одну програму, що розробляється в цей 
момент. 
– Уміння застосовувати і комбінувати добре відомі 
прийоми програмування і типові алгоритми. 
– Уміння узагальнювати типові ситуації. 
– Уміння модифікувати програму 
– Уміння бачити проект взагалі. 
– Уміння самостійно ухвалити рішення. 
– Уміння наперед визначати етапи. 
– Базові знання з ведення проектів (модель управління проектами і 
специфікації ПЗ), організації роботи в команді, методи контролю й 
оцінювання результатів, управління якістю 
– Розуміння бізнес-процесів і постановка завдань, які 
автоматизуються. 
– Знання стандартів якості супроводження документацією. 
– Розуміти потреби користувача. 
– Уміти оцінити зручність конкретних форм інтерфейсу 
– Знання різних моделей і досвід побудови ПЗ. 
– Здатність визначити архітектуру програми. 
– Уміння бачити задачу одночасно на різних рівнях деталізації. 
– Уміння уявляти собі процес, який проектується, у динаміці 
– Уміння формалізації, знання з аналізу системи, уміння 
сформувати вимоги й оцінити можливості 
– Знання з управління ризиками, роботи з підлеглими і клієнтами. 
Якості: 
– Сприйняття нової інформації  
– Наполегливість  
– Уважність  
– Відповідальність  
– Здатність до пошуку нової інформації  
– Ініціативність  
– Уміння працювати в колективі  
– Здатність розуміти програми (рядка коду, структури алгоритму і 
даних, загального призначення програми) 
– Критичне мислення. 
– Оперативність мислення. 
– Швидке опанування певної предметної галузі. 
– Здатність налагоджувати програми 
– Широкий кругозір. 
– Висока працездатність і ретельність у праці. 
– Здатність модифікувати програми. 
– Уміння приймати рішення в умовах обмеженого часу. 
– Уміння створювати собі робоче місце, яке сприяє підвищенню. 
продуктивності праці.  
– Увага до подробиць і готовність перевірити й урахувати кожну 
деталь 
– Комунікабельність.  
– Лідерські якості.  
– Здатність працювати у стресових ситуаціях.  
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– Уміння створити дружній стиль відносин 
– Доброзичливість.  
– Терпимість.  
– Відсутність зверхнього ставлення 
– Здатність абстрагуватися від задачі й шляхів вирішення 
– Гнучкість і стратегічність мислення.  
– Творчі властивості мислення 
– Гнучкість і стратегічність мислення.  
– Здатність працювати у стресових ситуаціях 
Спрямованість: 
– На професійну діяльність.  
– Освоєння нових технологій.  
– Пошук професійної інформації і самоосвіти 
– На подальший професійний розвиток.  
– На розширення знань і практичних навичок за рахунок участі у 
різних проектах 
– На виконання складних завдань.  
– Висока мотивація на виконання поставленої мети 
– Спрямованість на результат.  
– На підвищення престижу спеціальності програміста 
Рефлексія: 
– Здатність до аналізу, синтезу, порівняння, співставлення, 
оцінювання інформації. 
– Здатність аналізувати власні помилки 
– Самооцінювання професійного рівня і програма особистісного 
професійного самовдосконалення 
– Самооцінювання професійного рівня. 
– Адекватна самооцінка 

Рада з 
конкурентоспромо
жності ІКТ [226] 

Фахівець з розробки програмного забезпечення: 
Визначення вимог правовласників 
Аналіз системних вимог 
Проектування архітектури системи 
Конструювання системи. Аналіз вимог до програмних засобів. 
Конструювання системи. Проектування архітектури програмних 
засобів 
Конструювання системи. Детальне проектування програмних 
засобів 
Конструювання системи. Конструювання програмних засобів  
Конструювання системи. Комплексування програмних засобів 
Конструювання системи. Кваліфікаційне тестування програмних 
засобів 
Комплексування системи  
Кваліфікаційне тестування системи 
Інсталяція програмних засобів програмних засобів 
Підтримка приймального тестування програмних засобів 
Функціонування програмних засобів 
Супроводження програмних засобів 
Припинення застосування програмних засобів 
Фахівець з інформаційних систем: 
Визначення первинних вимог замовника від ІС і можливості їх 
реалізації в ІС 
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Формування та узгодження комерційної пропозиції (КП) 
Планування управління вимогами 
Виявлення вимог 
Аналіз вимог 
Узгодження і затвердження вимог 
Реєстрація запитів замовника 
Укладення договорів супроводу ІС замовника 
Обробка запитів замовника 
Ініціація робіт з реалізації запитів 
Виконання робіт за запитами замовника 
Закриття запитів замовника 
Планування управлінням персоналом у проекті 
Набір персоналу в проект 
Об’єднання і розвиток команди проекту 
Управління ефективністю команди проекту 
Реверс-інжиніринг бізнес-процесів організації 
Розробка моделі бізнес-процесів замовника 
Адаптація бізнес-процесів замовника до можливостей ІС за 
наявності відповідного опису 
Планування комунікацій 
Ідентифікація зацікавлених сторін 
Поширення інформації про хід виконання робіт 
Управління зацікавленими сторонами 
Планування закупівель 
Виконання закупівель 
Планування управління договорами 
Укладення договорів 
Моніторинг і управління виконанням договорів 
Укладання додаткових угод до договорів 
Закриття договорів 
Розробка архітектури інформаційної системи 
Розробка прототипів інформаційної системи 
Проектування і дизайн ІС 
Розробка баз даних 
Кодування мовами програмування 
Модульне тестування інформаційної системи (верифікація) 
Інтеграційне тестування інформаційної системи (верифікація) 
Виправлення дефектів і невідповідностей 
Створення призначеної для користувача документації до ІС 
Планування якості 
Забезпечення якості 
Контроль якості 
Проведення приймально-здавальних випробувань (валідація) 
Планування конфігураційного управління 
Ідентифікація конфігурації 
Звітність по статусу конфігурації 
Аудит конфігурацій 
Встановлення репозиторію проекту 
Управління випуском і постачанням 
Навчання користувачів ІС 
Розгортання ІС у замовника 
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Установка і налаштування системного ПЗ 
Налаштування устаткування 
Інтеграція ІС, що розробляється, з існуючими ІС 
Оптимізація роботи ІС 
Планування управління змінами 
Аналіз запитів на зміну 
Узгодження запитів на зміну 
Перевірка реалізації запитів на зміну (верифікація) 
Планування управлінням документацією 
Проведення узгоджень документації 
Затвердження документації 
Управління поширенням документації 
Управління інформаційною безпекою 
Управління фінансово-економічною безпекою 

Асоціація 
підприємств 
комп’ютерних й 
інформаційних 
технологій [227] 

Розробник Web і мультимедійних додатків 
Верстка сторінок ІР 
Кодування на мовах веб-програмування 
Перевірка та налагодження програмного коду 
Робота з системою контролю версій 
Тестування ІР з точки зору логічної цілісності (коректність 
посилань, робота елементів форм) 
Тестування інтеграції ІР з зовнішніми сервісами й обліковими 
системами відповідно до трудового завдання 
Проведення робіт щодо створення резервної копії ІР 
Управління доступом до даних і установка прав користувачів 
Реєстрація запитів замовника в службі технічної підтримки 
відповідно до трудового завдання 
Процедура розгляду заяв про замовника в службі технічної 
підтримки відповідно до трудового завдання 
Збір попередніх даних для виявлення вимог до ІР 
Визначення первинних вимог замовника до ІР і можливості їх 
реалізації 
Планування комунікацій із замовником у рамках типових 
регламентів організації 
Проектування розділів ІР 
Установка і настройка прикладного програмного забезпечення та 
модулів 
Тестування інтеграції ІР із зовнішніми сервісами і обліковими 
системами 
Проведення і регламентація робіт з резервного копіювання та 
розгортання резервної копії ІР 
Управління доступом до даних і визначення рівнів прав 
користувачів 
Забезпечення безпечної та безперебійної роботи сайту 
Реєстрація запитів замовника в службі технічної підтримки 
Процедура розгляду заяв про замовника в службі технічної 
підтримки 
Розробка процедур інтеграції програмних модулів 
Здійснення інтеграції програмних модулів і компонент і верифікації 
випуски програмного продукту 
Аналіз і формалізація вимог до ІР 



514 

 

Автор/ Джерело Компетентності, професійні якості, завдання діяльності 
Розробка технічних специфікацій на ІР 
Проектування ІР 
Тестування ІР з точки зору зручності, на підставі даних поведінки 
користувачів 
Організація робіт по забезпеченню безпечної роботи ІР 
Організація робіт з інтеграційного тестування ІР із зовнішніми 
сервісами й обліковими системами 
Управління процесом розробки програмного забезпечення 
Керівництво проектуванням ІР 
Управління процесами оцінки складності, трудомісткості, строків 
виконання робіт 
Керівництво перевіркою працездатності ІР 
Керівництво розробкою проектної та технічної документації 
Експертна оцінка функціонування інформаційного ресурсу і 
планування методів його реалізації 
 
Програміст: 
Формалізація і алгоритмізація поставлених завдань 
Написання програмного коду з використанням мов програмування, 
визначення та маніпулювання даними 
Оформлення програмного коду відповідно до встановлених вимог 
Робота з системою контролю версій 
Перевірка та налагодження програмного коду 
Розробка процедур перевірки працездатності і вимірювання 
характеристик програмного забезпечення 
Розробка тестових наборів даних 
Перевірка працездатності програмного забезпечення 
Рефакторинг і оптимізація програмного коду 
Виправлення дефектів, зафіксованих у базі даних дефектів 
Розробка процедур інтеграції програмних модулів 
Здійснення інтеграції програмних модулів і компонент і верифікації 
випусків програмного продукту 
Аналіз вимог до програмного забезпечення 
Розробка технічних специфікацій на програмні компоненти та їх 
взаємодія 
Проектування програмного забезпечення 
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Таблиця Д.2 

Склад професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів 

Компетент
ність 

Компетентності Показники Засоби оцінки 

 Фахові компетентності   

з програ-
мування 

- здатність розробляти програмні продукти 
для процесів, які комп’ютеризуються; 
- уміння будувати ефективні 
обчислювальні алгоритми для 
розрахункових задач, визначати 
ефективність програм за допомогою 
програмного забезпечення; 
- уміння вибирати раціональні алгоритми 
вирішення задач оптимізації та 
оптимального керування; 
- уміння розробляти комплексні 
інформаційні рішення для підприємств; 
- володіти сучасними методами 
проектування програм і програмних 
комплексів, розробляти оптимальні 
рішення щодо складу програмного 
забезпечення, алгоритмів процедур і 
операцій; 
- уміння користуватися сучасними 
парадигмами програмування для розробки 
та проектування комп’ютерних 
програмних систем; 
- здатність розробляти і реалізовувати 
процеси життєвого циклу інформаційних 
систем, програмного забезпечення, 
сервісів систем інформаційних технологій 

сформова-
ність 
компетент-
ності з 
програму-
вання 

Бали, отримані у 
процесі вивчення 
дисциплін з 
програмува-ння 

Цифрова - володіння знаннями про видатних людей 
у сфері інформаційних технологій, 
найбільш видатні комп’ютерні пристрої; 
- володіння сучасними методами 
ефективного доступу до інформації, її 
збору, систематизації та збереження; 
- здатність використовувати методи 
ідентифікації та класифікації інформації на 
базі нових інформаційних технологій за 
допомогою програмних технічних засобів, 
локальних і глобальних комп’ютерних 
мереж; 
- уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, 
систематизацію науково-технічної 
інформації; 
- здатність самостійно здобувати за 
допомогою ІТ і використовувати в 
практичній діяльності нові знання і 
вміння; 
- володіти знаннями з предметної галузі у 

сформова-
ність 
цифрової 
компетент-
ності 

Опитування 
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Компетент
ність 

Компетентності Показники Засоби оцінки 

межах професії “фахівець з інформаційних 
технологій” 

матема-
тична 

- здатність демонструвати знання 
фундаментальних і суміжних спеціальних 
дисциплін бакалаврської програми для 
вирішення прикладних задач 

сформова-
ність мате-
матичної 
компетент-
ності 

Бали, отримані у 
процесі вивчення 
математичних 
дисциплін 

інженерна - уміння розробляти моделі різних типів 
залежно від завдання проектування 
програмного комплексу; 
- здатність застосовувати методи і 
механізми оцінки й аналізу 
функціонування засобів і систем ІТ;  
- здатність розробки проектної та 
програмної документації, що задовольняє 
нормативним документам; 
- здатність використовувати міжнародні та 
професійні стандарти у галузі ІТ-
технологій; 
- здатність поглибленого аналізу 
професійних проблем, постановки й 
обґрунтування завдань 

сформова-
ність інже-
нерної компе-
тентності 

Опитування 

 Загальні компетентності   

комуні-
кативна 

- уміння спілкуватися, включаючи усну та 
письмову комунікацію українською та 
англійською мовами 

сформова-
ність кому-
нікативної 
компетент-
ності 

Опитування  

управ-
ліньська 

- уміння працювати в групах при розробці 
складних програмних комплексів; 
- уміння організувати власну діяльність та 
ефективно управляти часом 

сформова-
ність управ-
лінської 
компетент-
ності 

Опитування 

особис-
тісно-
професій-
на 

- уміння враховувати вплив факторів 
зовнішнього середовища на 
результативність професійної діяльності; 
- здатність застосовувати знання на 
практиці; 
- здатність до опанування новими 
знаннями та продовження професійного 
розвитку; 
- здатність розширювати і поглиблювати 
своє наукове світосприйняття 

сформова-
ність осо-
бистісно-
професій-ної 
компе-
тентності 

Опитування 
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Додаток Е 

Пропонований навчальний план професійної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів 
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Додаток Ж 

Освітні програми професійної підготовки майбутніх інженерів-

програмістів зарубіжних університетів 

Додаток Ж.1. Перелік основних курсів факультету комп’ютерної інженерії 

та комп’ютерних наук Массачусетського технологічного інститут (США) 

на 2017 н.р. 

6.00 Introduction to Computer Science and Programming 
6.0001 Introduction to Computer Science Programming in Python 
6.0002 Introduction to Computational Thinking and Data Science 
6.002 Circuits and Electronics 
6.003 Signals and Systems 
6.004 Computation Structures 
6.005 Elements of Software Construction 
6.006 Introduction to Algorithms 
6.007 Electromagnetic Energy: From Motors to Solar Cells 
6.008 Introduction to Inference 
6.009 Fundamentals of Programming 
6.01 Introduction to EECS via Robot Sensing, Software and Control 
6.011 Signals, Systems and Inference 
6.012 Microelectronic Devices and Circuits 
6.013 Electromagnetics and Applications 
6.02 Introduction to EECS via Communications Networks 
6.021[J] Cellular Neurophysiology 
6.022[J] Quantitative Systems Physiology 
6.023[J] Fields, Forces and Flows in Biological Systems 
6.024[J] Molecular, Cellular, and Tissue Biomechanics 
6.025[J] Medical Device Design 
6.027[J] Biomolecular Feedback Systems 
6.03 Introduction to EECS via Medical Technology 
6.031 Elements of Software Construction 
6.033 Computer System Engineering 
6.034 Artificial Intelligence 
6.035 Computer Language Engineering 
6.036 Introduction to Machine Learning 
6.037 Structure and Interpretation of Computer Programs 
6.041A Introduction to Probability I 
6.041B Introduction to Probability II 
6.042[J] Mathematics for Computer Science 
6.045[J] Automata, Computability, and Complexity 
6.046[J] Design and Analysis of Algorithms 
6.047 Computational Biology: Genomes, Networks, Evolution 
6.049[J] Evolutionary Biology: Concepts, Models and Computation 
6.050[J] Information, Entropy, and Computation 
6.057 Introduction to MATLAB 
6.058 Introduction to Signals and Systems, and Feedback Control 
6.061 Introduction to Electric Power Systems 
6.070[J] Electronics Project Laboratory 
6.072[J] Introduction to Digital Electronics 
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6.073[J] Creating Video Games 
6.S062 Special Subject in Electrical Engineering and Computer Science 
6.S063, 6.S064 Special Subject in Electrical Engineering and Computer Science 
6.S08 Special Subject: Introduction to EECS via Interconnected Embedded Systems 
6.S076-6.S084 Special Subject in Electrical Engineering and Computer Science 
6.S085-6.S099 Special Subject in Electrical Engineering and Computer Science 
Джерело: http://student.mit.edu/catalog/m6a.html 

Додаток Ж.2. Стенфордський університет (США) 

Course Schedule Summer 2015-2016 

Course Title 

cs103 Mathematical Foundations of Computing 

cs106A Programming Methodology 

cs106B Programming Abstractions 

cs148 Introduction to Computer Graphics and Imaging 

cs161 Design and Analysis of Algorithms 

cs191 Senior Project 

cs192 Programming Service Project 

cs193C Client-Side Internet Technologies 

cs199 Independent Work 

cs199P Independent Work 

cs390A Curricular Practical Training 

cs390B Curricular Practical Training 

cs390C Curricular Practical Training 

cs390P Part-time Curricular Practical Training 

cs393 Computer Laboratory 

cs395 Independent Database Project 

cs399 Independent Project 

cs399P Independent Project 

cs499 Advanced Reading and Research 

cs499P Advanced Reading and Research 

cs801 TGR Project 

cs802 TGR Dissertation 

Course Schedule Spring 2016-2017 

Course Title 

cs1U Practical Unix 

cs22A Social & Economic Impact of Artificial Intelligenc 

cs101 Introduction to Computing Principles 

cs103 Mathematical Foundations of Computing 

cs103A Mathematical Problem-solving Strategies 

cs106A Programming Methodology 

cs106B Programming Abstractions 

cs106J Programming Methodology in JavaScript 

cs106L Standard C++ Programming Laboratory 

cs107 Computer Organization and Systems 

cs107E Computer Systems from the Ground Up 

cs109 Intro to Probability for Computer Scientists 

cs110 Principles of Computer Systems 

cs142 Web Applications 

cs143 Compilers 

cs155 Computer and Network Security 
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cs161 Design and Analysis of Algorithms 

cs168 The Modern Algorithmic Toolbox 

cs170 Stanford Laptop Orchestra: Composition, Coding, Pe 

cs181 Computers, Ethics and Public Policy 

cs181W Computers, Ethics and Public Policy (WIM) 

cs191 Senior Project 

cs191W Writing Intensive Senior Project 

cs192 Programming Service Project 

cs193X Web Programming Fundamentals 

cs194 Software Project 

cs194W Software Project (WIM) 

cs196 Computer Consulting 

cs198 Teaching Computer Science 

cs198B Additional Topics in Teaching Computer Science 

cs199 Independent Work 

cs199P Independent Work 

cs202 Law for Computer Science Professionals 

cs204 Legal Informatics 

cs205A Mathematical Methods for Robotics, Vision & Graph 

cs210B Software Project Experience with Corporate Partner 

cs211 Content Creation in Virtual Reality 

cs224S Spoken Language Processing 

cs225A Experimental Robotics 

cs227B General Game Playing 

cs231A Computer Vision:From 3D Recontruct to Recognition 

cs231B The Cutting Edge of Computer Vision 

cs231N Convolutional Neural Networks for Visual Recog 

cs240 Advanced Topics in Operating Systems 

cs244 Advanced Topics in Networking 

cs247 Human-Computer Interaction Design Studio 

cs272 Intro Biomedical Informatics Research Methodology 

cs275B Music Query, Analysis and Style Simulation 

cs276 Information Retrieval and Web Search 

cs294S Research Project in Software Systems and Security 

cs294W Writing Intensive Research Project in CS 

cs298 Seminar on Teaching Introductory Computer Science 

cs323 Automated Reasoning: Theory and Applications 

cs327A Advanced Robotic Manipulation 

cs334A Convex Optimization 

cs341 Project in Mining Massive Data Sets 

cs348B Computer Graphics: Image Synthesis Techniques 

cs359C Classics of Cryptography 

cs361 Intro to Multidisciplinary Design Optimization 

cs373 Statistical and Machine Learning for Genomics 

cs377E Designing Solutions to Global Grand Challenges 

cs377M HCI Issues in Mixed and Augmented Reality 

cs377U Understanding Users 

cs379C Computational Models of the Neocortex 

cs390A Curricular Practical Training 

cs390B Curricular Practical Training 
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cs390C Curricular Practical Training 

cs390P Part-time Curricular Practical Training 

cs393 Computer Laboratory 

cs395 Independent Database Project 

cs399 Independent Project 

cs399P Independent Project 

cs468 Real-world Sensing and Modeling 

cs499 Advanced Reading and Research 

cs499P Advanced Reading and Research 

cs547 Human-Computer Interaction Seminar 

cs801 TGR Project 

cs802 TGR Dissertation 

Джерело: https://cs.stanford.edu/courses/schedules/2015-2016.summer.php, 
https://cs.stanford.edu/courses/schedules/2016-2017.spring.php 
 

Додаток Ж.3. Навчальна програми Наньянського технологічного 

університету (Сінгапур)  
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Додаток Ж.4. Навчальна програми Університету Ліверпуля (Велика 

Британія) 

Programme Year Zero 

Based at Carmel College in St Helens, about nine miles from the main University precinct. 
The college offers small class sizes and high standards of academic achievement. G408 students 
follow a foundation module in Mathematics and have a choice of two other modules taken from 
Physics, Chemistry, Biology, Information Technology or Geography. 

Programme Year One 

All single subject degree programmes offered by the Department of Computer Science share 
the same modules in Year 1. 

You take the following modules: 
- Introduction to Programming in Java: Introduces you to concepts and principles of problem 

solving by computer, the construction of algorithms for the solution of problems and their 
implementation in the high-level programming language Java. 

- Introduction to Databases: Introduces you to concepts and techniques for the appropriate and 
efficient design of databases and database systems and provides you with an understanding and 
practical experience of data manipulation and query in SQL. 

- Computer Systems: Provides you with an overview of the components and operations of 
computers and their relationship to higher-level software systems. 

Operating System Concepts: Introduces you to the structure and functionality of modern 
operating systems. 

- Human-centric Computing: Provides you with an introduction to designing, implementing, 
and evaluating interactive software systems. 

- Algorithmic Foundations: Introduces you to the terminology and techniques underpinning 
the study of algorithms and standard algorithmic design paradigms. 

- Foundations of Computer Science: Provides you with the mathematical foundation, 
mathematical tools and basic proof techniques necessary for the study of Computer Science. 

- Professional Skills in Computer Science: Provides you with an introduction to economic, 
ethical, historic, legal, organisational, research, and social aspects and perspectives on computing 
and develops key skills you require as a computing professional. 

- Logic in Computer Science: Introduces you to the notation and concepts of formal logic as 
necessary means of ensuring clarity, precision and absence of ambiguity in the specification and 
verification of computer-based systems. 

Compulsory modules 
Introduction To Programming In Java (COMP101)  
Introduction To Databases (COMP102)  
Computer Systems (COMP103) 
Operating System Concepts (COMP104)  
Human-centric Computing (COMP106)  
Algorithmic Foundations (COMP108)  
Foundations of Computer Science (COMP109)  
Professional Skills In Computer Science (COMP110)  
Logic In Computer Science (COMP118)  
Programme Year Two 

In Year 2 you continue to expand your knowledge of concepts and skills related to the core 
areas of software development and database development while starting to engage with subject 
material directly related to Computer Science. 

You take the following modules: 
- Software Engineering I: Covers the problems associated with the development of significant 

(large) software systems and techniques to develop such systems efficiently in a cost-effective 
manner. 
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- Complexity of Algorithms: Introduces fundamental methods in data structures and 
algorithms design and deepens your understanding of formal concepts of measures of complexity 
and algorithm analysis. 

- Database Development: Considers concurrency in databases, the integration of 
heterogeneous sources of information, non-relational databases, data warehousing and data mining. 

- Advanced Object-oriented Programming: You will learn about data structures, including 
their formal specification, and advanced programming language features, within the context of a 
high-level programming language (Java). 

Decision, Computation, and Language: Studies the relationship between different abstract 
models of computation and formal grammar, the existence of unsolvable computational problems 
and examples of these. 

- Artificial Intelligence: Introduces you to the topic of Artificial Intelligence through the study 
of problem-solving, knowledge representation, planning and learning as well as providing you with 
a grounding in the AI programming language Prolog. 

- Group Software Project: You will as part of a small team to produce a working computer-
based software system. 

Plus two of the following six modules that aim to enhance your employability skills: 
- Work Based Learning for Science: Provides you with an opportunity to experience the 

`world of work’ and to develop a range of employability skills. 
Principles of C and Memory Management: You will be introduced to the contemporary 

system-level procedural programming language C and study issues of memory management in its 
context. 

- Advanced Object Oriented C Languages: You will learn about the differences between 
message-based and method-based object-oriented approaches through the programming languages 
C++ and Objective-C, and gain practical experience in program development using these two 
languages. 

- Applied Database Management: Provides you with the practical experience of designing a 
database and the skills to manage and maintain a database system using commercial Database 
Management Systems such as Microsoft SQL Server. 

- Scripting Languages: You will be introduced to some popular scripting languages (Perl, 
PHP, JavaScript) and gain practical experience in writing scripts using these languages for a variety 
of applications. 

- Computer Aided Software Development: Provides you with knowledge of a range of 
techniques and tools used in modern, large-scale industrial software development and practical 
experience of using such tools. 

Compulsory modules 
Software Engineering I (COMP201)  
Complexity of Algorithms (COMP202)  
Database Development (COMP207)  
Group Software Project (COMP208)  
Advanced Object-oriented Programming (COMP213)  
Decision, Computation and Language (COMP218)  
Artificial Intelligence (COMP219)  
Optional modules 
Principles of C and Memory Management (COMP281)  
Advanced Object Oriented C Languages (COMP282)  
Applied Database Management (COMP283)  
Scripting Languages (COMP284)  
Computer Aided Software Development (COMP285)  
Programme Year Three 

A major part of your studies in Year 3 will be an individual project in Computer Science that 
you undertake. The project will provide you with an opportunity to work in a guided but 
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independent fashion to explore a substantial Computer Science problem in depth, making practical 
use of principles, techniques and methodologies acquired elsewhere in the programme. 

In addition, you take the modules: 
- Efficient Sequential Algorithms: You learn some advanced topics in the design and analysis 

of efficient sequential algorithms, and a few key results related to the study of their complexity. 
- Semantics of Programming Languages: You learn about techniques for describing the 

semantics of programs and reasoning about programs via their semantics. 
In the first semester you also choose two of the following modules: 
- Knowledge Representation and Reasoning Introduces you to Knowledge Representation as 

an area of research and the study of modal logics, description logics, epistemic logics and methods 
for reasoning under uncertainty. 

- Biocomputation: Introduces you to contemporary issues in the domain of neural 
computation and equips you with a broad overview of the field of evolutionary computation. 

- Software Engineering II: Introduces you to key problems driving research and development 
in contemporary software engineering and approaches to these problems. 

- Ontology Languages and their Applications: You learn about logical languages used to build 
formal ontologies and study the applications of ontologies in bio-informatics, medical informatics 
and the semantic web. 

- Introduction to Computational Game Theory: Introduces you to computational game theory, 
its applications and the connections between game theory, computer science and economics. 

- Mobile Computing: Provides you with guidelines, design principles and experience in 
developing applications for small, mobile devices. 

- Robotics and Autonomous Systems: Introduces you to key surrounding the development of 
autonomous robots and provides you with practical experience in programming autonomous robots. 

In the second semester you pick two modules from: 
- Multi-Agent Systems: Introduces you to the concept, design, and a platform for the 

implementation of intelligent agents and multi-agent systems. 
- Formal Methods: Provides you with an understanding of the principles of standard formal 

methods and the use of model checking techniques in the verification of reactive systems. 
- Technologies for e-Commerce: Introduces you to issues of security and encryption as a 

means to ensure security, issues of privacy as well as auction protocols and negotiation mechanism 
as emerging e-commerce technologies. 

- Complex Information and Social Networks: Provides you with an understanding of the 
software development opportunities offered by information and social networks. 

All modules on offer reflect the very cutting edge of Computer Science today 
Compulsory modules 

Efficient Sequential Algorithms (COMP309)  
Semantics of Programming Languages (COMP317)  
Honours Year Computer Science Project (COMP390)  
Optional modules 

Knowledge Representation and Reasoning (COMP304)  
Biocomputation (COMP305) 
Multi-agent Systems (COMP310)  
formal Methods (COMP313)  
Technologies for E-commerce (COMP315)  
Software Engineering Ii (COMP319)  
Ontology Languages and Their Applications (COMP321)  
Introduction To Computational Game Theory (COMP323)  
Complex Information and Social Networks (COMP324)  
Mobile Computing (COMP327)  
Robotics and Autonomous Systems (COMP329) 
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Джерело: https://www.liverpool.ac.uk/study/undergraduate/courses/computer-science-bsc-
hons-foundation-4-year-route-with-carmel-college/module-details/ 

 

Додаток Ж.5. Навчальна програма Сіднейського університету (Австралія) 

Bachelor of Computer Science and Technology 

Candidates for the degree Bachelor of Computer Science and Technology (BCST) are required to gain 
credit for 144 credit points from the units of study set out below. The selection of units must satisfy the 
degree rules in the Resolutions of the Faculty. In particular, all core units must be completed, along with 
an appropriate amount from the elective units of study as recommended by the Faculty. Candidates for the 
BCST degree must complete a stream in either Computer Science or Information Systems, or both, as 
described in the Tables below. 

Enrolment is subject to the following constraint: 

1. At most 72 credit points accumulated from first year units (including core and recommended electives) 
can be counted for degree completion. 

Through this Table, candidates may substitute an advanced equivalent for a non- advanced unit 
mentioned. They may also substitute an appropriate unit from the Advanced Engineering program of the 
Faculty of Engineering, or the Talented Student Program of the Faculty of Science, if they are eligible to 
enrol in such units.  

(i) Stream in Computer Science 

First year core units of study for CS stream 

ELEC1601 
Foundations of Computer 
Systems  

6  A HSC Mathematics extension 1 or 2  Semester 2 

ENGG1805 
Professional Engineering 
and IT  

6    Semester 1 

INFO1103 
Introduction to 
Programming  

6    Semester 1 
Semester 2 

INFO1105 
Data Structures  

6  P INFO1003 or INFO1103 or INFO1903 or 
INFS1000  

Semester 2 
Summer Main 

Note: INFO1905 (advanced version) can be taken as an alternative core unit to INFO1105 with 
department permission. 

First year recommended elective units of study for CS stream 

At least 12 cp must be completed from 1000-level Mathematics and/or Statistics units of study 

BUSS1001 
Understanding Business  

6  N ECOF1003  
 
 
This unit of study is a compulsory part of the Bachelor 
of Commerce, combined Bachelor of Commerce 
degrees and the Bachelor of Commerce (Liberal 
Studies). 

Semester 1 
Semester 2 

BUSS1002 
The Business 
Environment  

6  P ECOF1003 or BUSS1001  
N CISS2001 or ECOF1004  
 
This unit of study is a compulsory part of the Bachelor 
of Commerce, combined Bachelor of Commerce 
degrees and the Bachelor of Commerce (Liberal 
Studies). 

Semester 1 
Semester 2 
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ELEC1103 
Fundamentals of Elec and 
Electronic Eng  

6  A Basic knowledge of differentiation & integration, 
and HSC Physics  

Semester 1 

INFO1003 
Foundations of 
Information Technology  

6  N INFS1000, INFO1000, ISYS1003, INFO1903  Semester 1 
Semester 2 

INFO1903 
Informatics (Advanced)  

6  P ATAR sufficient to enter BCST(Adv), BIT or 
BSc(Adv), or portfolio of work suitable for entry  
 
Note: Department permission required for enrolment 

Semester 1 

PHIL1012 
Introductory Logic  

6    Semester 2 

All 1000-level MATH units of study are recommended electives. A full list of available MATH/STAT 
units can be obtained from the School of Mathematics and Statistics, who can also advise on the 
appropriate level of unit for the students preparation. We strongly suggest including some statistics unit 
among the choices. 

Second year core units of study for CS stream 

COMP2007 
Algorithms and 
Complexity  

6  A MATH1004 or MATH1904  
P INFO1105 or INFO1905. 

Semester 2 

Note: COMP2907 (advanced version) can be taken as an alternative core unit to COMP2007. 

COMP2129 
Operating Systems and 
Machine Principles  

6  A INFO1105 OR INFO1905. 
P INFO1103 or INFO1903. 

Semester 1 

INFO2110 
Systems Analysis and 
Modelling  

6  A Experience with a data model as in INFO1003 or 
INFO1103 or INFS1000  

Semester 2 

INFO2120 
Database Systems 1  

6  P INFO1003 OR INFO1103 OR INFO1903 OR 
INFS1000 OR DECO1012. 
N INFO2905, COMP5138, INFO2820  

Semester 1 

Note: INFO2820 (advanced version) can be taken as an alternative core unit to INFO2120. 

Second year recommended elective units of study for CS stream 

Students must complete at least 12 crpts. 

At least 6 crpts must be completed from 2000-level Mathematics and/or Statistics (we suggest choosing 
from MATH2069, MATH2063, STAT2012 and/or STAT2912) 

At least 6 crpts must be completed from (COMP2022, COMP2121) 

INFS2020 
Business Process 
Modelling and 
Improvement  

6  A INFS1000  
N INFS2005  

Semester 1 

All 2000-level COMP, INFO, ISYS units of study are recommended electives. 

All 2000-level ELEC units of study are recommended electives. 

All 2000-level MATH or STAT units of study are recommended electives. 

Third year core units of study for CS stream 

INFO3220 
Object Oriented Design  

6  P INFO2110 and COMP2129  Semester 1 

INFO3402 
Management of IT 
Projects and Systems  

6  A INFO2110 or INFO2810 or INFO2900  Semester 1 
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COMP3615 
Software Development 
Project  

6  P INFO3402 AND COMP2129 AND (COMP2007 
OR COMP2907 OR COMP2121)  
N INFO3600  

Semester 2 

CS & IS double stream: Students enrolled in the double stream must also complete ISYS3401 Analytical 
Methods and Information Systems and ISYS3400 Information System Project as core units of study, and 
choose 12 crpts of third year recommended elective units  

Third year recommended elective units of study for CS stream 

Students must complete at least 24 crpts. 

At least 12 crpts must be completed from (COMP3109, COMP3308, COMP3419, COMP3520, 
COMP3530, COMP3608) if single stream. 

At least 12 crpts must be completed from 3000-level COMP, INFO, ISYS units if double streams. 

INFS3040 
Enterprise Systems and 
Integrated Business  

6  A INFS1000  
N INFS3005  

Semester 1 

All 3000-level COMP, INFO, ISYS units of study are recommended electives. 

All 3000-level ELEC units of study are recommended electives. 

(ii) Stream in Information Systems 

First year core units of study for IS stream 

ELEC1601 
Foundations of Computer 
Systems  

6  A HSC Mathematics extension 1 or 2  Semester 2 

ENGG1805 
Professional Engineering 
and IT  

6    Semester 1 

INFO1103 
Introduction to 
Programming  

6    Semester 1 
Semester 2 

INFO1105 
Data Structures  

6  P INFO1003 or INFO1103 or INFO1903 or 
INFS1000  

Semester 2 
Summer Main 

Note: INFO1905 (advanced version) can be taken as an alternative core unit to INFO1105 with 
department permission. 

First year recommended elective units of study for IS stream 

At least 12 crpts must be completed from 1000-level Mathematics and/or Statistics. 

BUSS1001 
Understanding Business  

6  N ECOF1003  
 
This unit of study is a compulsory part of the Bachelor 
of Commerce, combined Bachelor of Commerce 
degrees and the Bachelor of Commerce (Liberal 
Studies). 

Semester 1 
Semester 2 

BUSS1002 
The Business 
Environment  

6  P ECOF1003 or BUSS1001  
N CISS2001 or ECOF1004  
 
This unit of study is a compulsory part of the Bachelor 
of Commerce, combined Bachelor of Commerce 
degrees and the Bachelor of Commerce (Liberal 
Studies). 

Semester 1 
Semester 2 

ELEC1103 
Fundamentals of Elec and 
Electronic Eng  

6  A Basic knowledge of differentiation & integration, 
and HSC Physics  

Semester 1 
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INFO1003 
Foundations of 
Information Technology  

6  N INFS1000, INFO1000, ISYS1003, INFO1903  Semester 1 
Semester 2 

INFO1903 
Informatics (Advanced)  

6  P ATAR sufficient to enter BCST(Adv), BIT or 
BSc(Adv), or portfolio of work suitable for entry  
 
Note: Department permission required for enrolment 

Semester 1 

PHIL1012 
Introductory Logic  

6    Semester 2 

All 1000-level MATH units of study are recommended electives. A full list of available MATH/STAT 
units can be obtained from the School of Mathematics and Statistics, who can also advise on the 
appropriate level of unit for the students preparation. We strongly suggest including some statistics unit 
among the choices. 

Second year core units of study for IS stream 

COMP2129 
Operating Systems and 
Machine Principles  

6  A INFO1105 OR INFO1905. 
P INFO1103 or INFO1903. 

Semester 1 

INFO2110 
Systems Analysis and 
Modelling  

6  A Experience with a data model as in INFO1003 or 
INFO1103 or INFS1000  

Semester 2 

INFO2120 
Database Systems 1  

6  P INFO1003 OR INFO1103 OR INFO1903 OR 
INFS1000 OR DECO1012. 
N INFO2905, COMP5138, INFO2820  

Semester 1 

Note: INFO2820 (advanced version) can be taken as an alternative core unit to INFO2120. 

ISYS2140 
Information Systems  

6  P INFO1103 or INFO1903 or INFS1000 or 
INFO1003  

Semester 1 

COMP2007 
Algorithms and 
Complexity  

6  A MATH1004 or MATH1904  
P INFO1105 or INFO1905. 

Semester 2 

COMP2907 (advanced version) can be taken as an alternative core unit to COMP2007.  

Second year recommended elective units for IS stream 

Students must complete at least 6 crpts. 

At least 6 crpts must be completed from 2000-level Mathematics and/or Statistics. We strongly suggest 
STAT2012 or STAT2912. 

INFS2020 
Business Process 
Modelling and 
Improvement  

6  A INFS1000  
N INFS2005  

Semester 1 

All 2000-level COMP, INFO, ISYS and ELEC units of study are recommended electives. 

All 2000-level ELEC units of study are recommended electives. 

All 2000-level MATH or STAT units of study are recommended electives. 

Third year core units of study for IS stream 

INFO3402 
Management of IT 
Projects and Systems  

6  A INFO2110 or INFO2810 or INFO2900  Semester 1 

ISYS3400 
Information Systems 
Project  

6  P INFO2110 and INFO2120 and ISYS2140 and 
INFO3402 and ISYS3401  
N INFO3600 or ISYS3207  

Semester 2 

ISYS3401 
Analytical Methods and 
Information Systems  

6  A INFO2110 and ISYS2140  Semester 1 
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CS & IS double stream: Students enrolled in the double stream must also complete INFO3220 Object 
Oriented Design and COMP3615 Software Development Project as core units of study 

Third year recommended elective units of study for IS stream 

Student must complete at least 24 crpts. At least 12 crpts must be completed from (INFO3220, INFO3315, 
INFO3404, INFO3406, INFO3504) 

INFS3040 
Enterprise Systems and 
Integrated Business  

6  A INFS1000  
N INFS3005  

Semester 1 

All 3000-level COMP, INFO, ISYS units of study are recommended electives. 

All 3000-level ELEC units of study are recommended electives. 

Honours 

Students who have qualified for the BCST degree may apply to enter the BCST(Honours) year. Note that 
unlike BIT(Honours) or BE(Honours), the Honours in BCST requires an additional 48 credit points of 
study. 

All BCST(Honours) students must complete the following 24 credit points of core units of study. These 
units are only available to students enrolled in Honours degrees, those in Research Higher degrees, or 
those in the Research track in postgraduate coursework degrees. In addition to the core units students must 
also complete 24 credit points of elective units of study, please refer to units listed in the BIT table Fourth 
Year Selected Core. 

Fourth year Honours core units of study 

INFO4991 
IT Research Thesis A  

6  C INFO5993  
 
Note: Department permission required for enrolment 
INFO4991 and INFO4992 together form the Honours 
Research thesis. It is allowed to enrol in one of these 
units in one semester, and the other the following 
semester; the same mark and grade is given for both 
once they have both been completed. 

Semester 1 
Semester 2 

INFO4992 
IT Research Thesis B  

12  C INFO4991 and INFO5993  
 
Note: Department permission required for enrolment 
INFO4991 and INFO4992 together form the Honours 
Research thesis. It is allowed to enrol in one of these 
units in one semester, and the other the following 
semester; the same mark and grade is given for both 
once they have both been completed. 

Semester 1 
Semester 2 

INFO4999 
Computer Science 
Honours Result  

   
Note: Department permission required for enrolment 

Semester 1 
Semester 2 

INFO5993 
IT Research Methods  

6    Semester 1 
Semester 2 

 

Джерело: 
http://sydney.edu.au/handbooks/engineering/information_technology/computer_science_technology
_table.shtml 
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Додаток З 

Анотації дисциплін, віднесених до ядра професійної підготовки майбутніх 

інженерів програмістів 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Вступ до спеціальності програміста” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у наданні майбутнім спеціалістам у галузі 
програмування уявлення про їх майбутню спеціальність, структуру навчальної програми і 
місце кожної з дисциплін, що вивчаються, у загальній схемі навчання; надання студентам 
теоретичних знань і зразків практичних умінь щодо виконання наукового дослідження. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Вступ до спеціальності програміста” дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни: формування орієнтовного професійного світогляду 

майбутнього фахівця з інформаційних технологій і цілісного уявлення про його сутність і 
роль у сучасному суспільстві; ознайомлення зі структурою наукових досліджень в Україні, 
видами науково-дослідної роботи студентів, методами наукового дослідження, навчання 
особливостям пошуку й обробки інформації за проблемою дослідження, визначенню 
наукового апарату дослідження, послідовності виконання наукового дослідження. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– володіння різноманітними практичними навичками щодо збору й обробки інформації, 

здатність застосовувати знання на практиці, здатність до опанування новими знаннями та 
продовження професійного розвитку, здатність розширювати і поглиблювати своє наукове 
світосприйняття; 

Фахові: 
– володіння знаннями про видатних людей у сфері інформаційних технологій, найбільш 

видатні комп’ютерні пристрої; здатність розробляти програмні продукти для процесів, які 
комп’ютеризуються; здатність самостійно здобувати за допомогою ІТ і використовувати в 
практичній діяльності нові знання і вміння; уміння здійснювати збір, обробку, аналіз, 
систематизацію науково-технічної інформації; здатність поглибленого аналізу професійних 
проблем, постановки й обґрунтування завдань. 

Заплановані результати навчання: 
– демонструє знання та розуміння з предметної галузі у межах професії “фахівець з 

інформаційних технологій”; демонструє уміння і навички роботи з електронними та 
паперовими джерелами з метою накопичення та використання інформації про новітні 
досягнення в галузі сучасних інформаційних технологій; вміє розробляти програми, які 
реалізують обрані алгоритми вирішення прикладних задач; демонструє вміння самостійної 
роботи над проектуванням і розробкою комп’ютерних програм, та оформленням технічної 
документації; спілкується англійською мовою з колегами на початковому рівні, розуміє 
технічну інформацію щодо програмних засобів. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Місце програмування і програмного забезпечення в суспільстві. Програмне 

забезпечення. Розвиток мов і підходів до програмування. Технологія програмування. 
Тема 2. Кросплатформність. Види і типи сучасних мов програмування. Універсальні й 

спеціалізовані мови. Класифікація мов програмування за типами задач. Рейтинг мов 
програмування, перспективи їхнього розвитку та використання 

Тема 3. Бази даних. Класифікація баз даних. Галузі застосування баз даних. Коротка 
характеристика деяких СКБД 

Тема 4. Архітектура системи (проекту). Поняття архітектури системи. Уніфікована 
мова моделювання. Шаблони проектування 
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Тема 5. Життєвий цикл програмного засобу. Загальносистемні принципи й етапи 
створення програм. Моделі MSF. Екстремальне програмування. Культура програмування. 

Тема 6. Технічне завдання. Тестування програмного продукту. Програмні помилки. 
Загальні питання організації тестування. Ознаки класифікації видів тестування. Види 
тестування програмного забезпечення. Методологія й інструментарій тестування 
програмного забезпечення. 

Тема 8. Стандартизація, сертифікація і ліцензування програмного продукту. 
Документування і стандартизація програм. Порядок сертифікації. Ліцензування програмного 
продукту. Ліцензування для навчальних організацій. Авторське право на програмний 
продукт 

Тема 9. Науково-дослідна робота у комп’ютерних науках. Поняття науки, історія 
розвитку науки. Функції та класифікації науки. Основні закономірності розвитку науки. 
Основні принципи науки. Організація науки у закладах вищої освіти. 

Тема 10. Структура та логіка наукового дослідження. Наукова проблема і вибір теми. 
Формулювання теми і визначення мети, задач і питань дослідження. Етапи проведення 
наукового дослідження. 

Тема 11. Методи наукового дослідження. Класифікація методів наукового дослідження. 
Теоретичні методи дослідження. Вивчення літературних джерел і документів. Емпіричні 
методи дослідження. Вибірковий метод. Метод вимірювання у дослідженнях. Науковий 
експеримент. Ефективність наукових досліджень та її критерії 

Тема 12. Обробка й інтерпретація результатів дослідження. Групування та графічна 
обробка даних (зведення даних, способи групування, таблиці, діаграми, графіки). 
Статистичні методи обробки даних (статистичні гіпотези, рівень значущості, середнє 
арифметичне). Методи перевірки статистичних гіпотез. Підвищення якості наукового 
дослідження. Експертиза наукового дослідження. Плагіат і його ознаки. Активізація 
впровадження результатів наукових досліджень 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

30 год., практичних – 40 год., самостійної роботи студентів – 110 год. 
Дисципліна викладається у 1-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник. – М.: ИД 

“Форум”: ИНФРА-М, 2007. – 208 с. 
2. Осадчий В.В. Вступ до спеціальності програміста. Навчальний посібник / В.В. 

Осадчий, К.П. Осадча, І.М. Сердюк – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011. – 291 с. 
3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим 

науковцям. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2010. – 308 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 1-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Основи алгоритмізації та програмування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні фундаментальних понять і 
методів інформатики: поняття алгоритму, алгоритмічної конструкції, комп′ютерної 
програми, мови програмування, методологій і технології програмування.  

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Основи алгоритмізації та програмування” дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни: навчити студентів володіти сучасними уявленнями про 
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поняття ефективного алгоритму, методами розробки й аналізу ефективних алгоритмів, 
застосуванню цих методів у задачах математичного моделювання та розробки програмних 
засобів; забезпечити знаннями методів побудови й аналізу ефективних алгоритмів, 
необхідними для практичної роботи, викладання курсів програмування; формувати 
алгоритмічний стиль мислення. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; здатність до опанування новими 

знаннями та продовження професійного розвитку; уміння працювати в групах при розробці 
складних програмних комплексів; уміння організувати власну діяльність та ефективно 
управляти часом; 

Фахові: 
– уміння будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, 

визначати ефективність програм за допомогою програмного забезпечення; уміння вибирати 
раціональні алгоритми вирішення задач оптимізації та оптимального керування. 

У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати типові алгоритмічні конструкції, базові та похідні типи даних; 
– володіти принципами процедурного і структурованого програмування; 
– знати особливості застосування сучасних базових інструментальних програмних 

засобів, призначених для вирішення задач різних предметних галузей; 
– володіти правилами роботи з функціями й основними принципами роботи з файлами; 
– вміти складати програми мовою Python, забезпечуючи: рішення задач з курсу вищої 

математики (чисельне диференціювання й інтеграція, рішення рівнянь і т.д.); створення і 
обробку структур, масивів структур; найпростішу обробку файлів; використовування 
функцій; використовування основних елементів призначеного для користувача інтерфейсу; 

– бути здатним користуватися раніше складеними програмами і здійснювати супровід 
програм, вносити зміни в програму, виконувати відладку програм за допомогою вбудованих 
інструментальних засобів. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Алгоритми. Поняття алгоритму. Виконувач алгоритмів і його система команд. 

Основні властивості алгоритмів. Величини. Форма запису алгоритмів. Блок-схеми. 
Допоміжні алгоритми. Базові структури керування. Парадигма процедурного програмування. 

Тема 2. Комп’ютери і програми. Зовнішні і центральні пристрої комп’ютера. 
Визначення машинної мови. 

Тема 3. Мови програмування високого рівня. Основні етапи проектування програм. 
Технологія трансляції програм. Поняття про систему програмування. 

Тема 4. Концепція даних мови Python. Поняття про лексику, прагматику, синтаксис і 
семантику мови програмування. Прості типи даних. Лінійні програми. 

Тема 5. Функції. Описи функцій. Програмування розгалужень. 
Тема 6. Оператори повторення з параметрами. Циклічні програми. Масиви. Списки. 

Зрізи. Сортування списків. Сортування обмінами. Сортування вибором. Ітераційні цикли. 
Рекурсія. 

Тема 7. Швидкі алгоритми сортування і пошуку. Сортування деревом. Пірамідальне 
сортування. Швидке сортування Хоара. 

Тема 8. Вбудовані складові типи даних. КортежІ. Словники. Рядки. Файли. Множинні 
типи даних. Застосування множин у програмуванні. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

36 год., практичних – 36 год., самостійної роботи студентів – 78 год. 
Дисципліна викладається у 2-му семестрі. 
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VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. М.С.Львов, О.В.Співаковський. Основи алгоритмізації та програмування. 

Навчальний посібник – Херсон, 1997. – 122с. 
2. Вирт Н.. Алгоритмы и структуры данных. – Москва, Мир, 1989. – 420 с. 
3. Круглик В.С. Основы алгоритмизации и программирования на языке Python: учеб. 

пособ. / В.С. Круглик, М.С. Львов, А.В. Спиваковский. – Херсон: Айлант, 2015. – 252 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 2-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Обробка зображень та мультимедіа” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні умінь реалізації ефективної 
обробки растрових, векторних і відео зображень дизайн-проектування візуально-образної 
інформації та моделюванні та програмування графіки в професійній діяльності майбутнього 
інженера-програміста. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Обробка зображень та мультимедіа” дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів володіти методиками застосування 

сучасних комп’ютерних технологій для ефективного дизайн-проектування візуально-
образної інформації в конкретній професійній діяльності і повсякденному житті. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування даної дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
– здатність до опанування новими знаннями та продовження професійного розвитку; 
– уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом; 
Фахові: 
– володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, 

систематизації та збереження; 
– уміння розробляти моделі різних типів залежно від завдання проектування 

програмного комплексу; 
– володіти знаннями з предметної галузі у межах професії “фахівець з інформаційних 

технологій” 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– мати цілісне уявлення про графічний дизайн, його основні види, про основні 

зображувальні засоби, про закони і форми композиційної побудови, про основні принципи 
кольорової гармонії, про дизайн-проектування і його етапи, про інфографіку, про сучасні 
комп’ютерні графічні пакети для графічного дизайн-проектування, моделювання та 
програмування графіки; 

– розуміти особливості комп’ютерної обробки різних видів комп’ютерної графіки, 
основні правила і закономірності типографіки і особливості комп’ютерної верстки; 
послідовність дизайн-проектування мультимедійних презентацій;  

– знати програмні засоби моделювання та програмування графіки, зокрема 3D; 
– виконувати комп’ютерну верстку друкованої продукції; 
– обирати ефективний дизайн, проектувати електронні слайди для статичних і 

динамічних комп’ютерних презентацій; 
– організовувати інформацію, проектувати складові інфографіки; 
– володіти інструментальними засобами сучасних комп’ютерних графічних пакетів 

растрової і векторної комп’ютерної графіки; 
– вміти застосовувати програмні засоби для моделювання та програмування графіки, 

зокрема 3D. 
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ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Основи дизайну. Основи візуальної культури. Види дизайну. Графічний дизайн. 

Історія графічного дизайну. Ретроспектива виникнення сучасного графічного дизайну. 
Умови ефективного дизайн-проектування. Основи композиційної побудови. Основи 
кольорової гармонії. 

Тема 2. Комп’ютерна графіка. Види комп’ютерної графіки. Растрова комп’ютерна 
графіка. Векторна комп’ютерна графіка. 3D-комп’ютерна графіка. Ділова презентаційна 
графіка. Інфографіка. Сучасні комп’ютерні пакети для опрацювання різних видів 
комп’ютерної графіки. 

Тема 3. Комп’ютерна верстка. Типографіка. Шрифти, класифікація шрифтів. Формати 
цифрових шрифтів. Поєднання шрифтів. Композиція друкованого видання. Інструментальні 
можливості сучасних комп’ютерних систем для верстки тексту.  

Тема 4. Мультимедійні презентації. Види презентацій. Особливості підготовки 
комп’ютерних презентацій. Інструментальні можливості сучасних комп’ютерних систем для 
опрацювання комп’ютерних презентацій.  

Тема 5. Моделювання комп’ютерної графіки. Програмування комп’ютерної графіки. 
Робота з 3Dграфікою. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

36 год., практичних – 36 год., самостійної роботи студентів – 78 год. 
Дисципліна викладається у 2-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 
1. Айсманн К. Ретуширование и обработка изображений в Photoshop.: Пер. с англ. — 

М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. — 304 с. 
2. Стейплз Т., Вайнман Л. Практикум по Photoshop CS и ImageReady для Web-

дизайна. — М.: Вильямс, 2005. — 832 с. 
3. Черкесова І.Г. Кольорознавство. Колір у декоративно-прикладному мистецтві й 

дизайні: Навчальний пособник. — Миколаїв: Іліон, 2008. — 156 с. 
4. Романычева Э.Т., Яцюк О.Г. Дизайн и реклама. Компьютерные технологи: 

Справочное и практическое руководство. — М.: ДМК, 2000. — 432 с. 
5. Яцюк О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — С. 9-32. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у 2-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Теорія інформації і кодування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у систематизованій формі 
наукових понять про інформацію, її кількість, способи кодування повідомлень та захисту їх 
від завад і спотворень. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Теорія інформації і кодування” дозволяє набути студентам додаткових 

фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни: ознайомити студентів з сучасними науковими уявленнями 

про інформацію, математичні моделі інформаційних систем, каналів інформації, рух 
інформації у них, вплив їх характеристик на якість передачі інформації; надати знання, без 
яких неможливим є створення сучасних нових систем передачі інформації; показати 
значення теорії інформації для фахівців у галузі комп’ютеризованих систем, автоматики й 
управління, комп’ютерної та програмної інженерії. 
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ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність поглибленого аналізу професійних проблем, постановки й обґрунтування 

завдань; здатність застосовувати знання на практиці; здатність до опанування новими 
знаннями та продовження професійного розвитку. 

Фахові: 
– здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі 

нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і 
глобальних комп’ютерних мереж; володіння знаннями про видатних людей у сфері 
інформаційних технологій, найбільш видатні комп’ютерні пристрої; володіння сучасними 
методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження. 

У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати основи теорії інформації та сучасні напрями ії розвитку; основи теорії сигналів, 

спектрального аналізу та цифрової обробки сигналів; принципи кодування інформації в 
аналого-цифрового та цифро-аналогового перетворювачах;   основи теорії ефективного та 
надлишкового кодування інформації та їх застосування в інформаційній техніці. 

– вміти самостійно використовувати сучасні методи теорії інформації та кодування в 
інформаційних системах; самостійно проводити дослідження аналого-цифрових 
перетворювачів; самостійно досліджувати моделі системи передачі даних із використанням 
циклічного коду;  самостійно проводити дослідження роботи модуляторів-демодуляторів. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Інформація, інформаційні процеси. Повідомлення та інформація. Математичні 

моделі інформаційних систем. Математичні моделі каналів зв’язку. Предмет теорії 
інформації та кодування.  

Тема 2. Ансамблі та джерела повідомлень. Кількісна міра інформації. Безумовна й 
умовна ентропія.  

Тема 3. Квантування сигналів. Інформаційні втрати при передачі. 
Тема 4. Продуктивність дискретного джерела. Пропускна здатність каналу. 

Інформаційні втрати при передачі по дискретному каналу. Теорема Шеннона про оптимальне 
кодування.  

Тема 5. Основні теореми кодування для каналів. Оптимальне кодування 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

30 год., практичних – 30 год., самостійної роботи студентів – 60 год. 
Дисципліна викладається у 5-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Жураковський Ю. П., Полторак В. П. Теорія інформації та кодування: Підручник. 

– К.: Вища шк., 2001. – 255 с.: іл. 
2. Лидовский В.В. Теория информации. – М.: Питер, 2003. – 112 с.  
3. Липкин И.А. Статистическая радиотехника. Теория информации и кодирования. – 

М.: Вузовская книга, 2002. – 216 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у 5-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Об’єктно-орієнтоване програмування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні фундаментальних понять, 
методів та ідіом об’єктно-орієнтованого програмування, в ознайомленні студентів з 
основами об’єктного підходу, вимогами до програмного коду, що повторно 
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використовується; шляхами використання шаблонів проектування; виробленні навичок 
об’єктного програмування з використанням наскрізного прикладу еволюції програмного 
додатку 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Об’єктно-орієнтоване програмування” дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів володіти є заложення в основу 

конструювання і використання складних (динамічних) структур даних парадигми 
абстрактного типу даних, з наступним переходом до об’єктно-орієнтованого підходу; 
формування творчого підходу до розв’язування практичних задач та вмінь і навичок для 
самостійного аналізу та дослідження проблем; розвиток здатність і відчуття необхідності до 
постійної самоосвіти і самовдосконалення, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу 
розробки алгоритмів і програм. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп’ютеризуються; 
– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств; 
– володіти сучасними методами проектування програм і програмних комплексів, 

розробляти оптимальні рішення щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів 
процедур і операцій; 

– уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для розробки та 
проектування комп’ютерних програмних систем 

У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: основна ідея об’єктно-орієнтованого програмування; поняття про класи та їх 

особливості; поля, методи, екземпляри класів; створення об’єктів; класи з конструкторами та 
деструкторами; поліморфізм; перезавантаження і вибір функції; дружні функції і дружні 
класи; перезавантаження операторів; спадкування, породжені класи; віртуальні класи і 
методи; абстрактні класи; стандартна бібліотека консольного вводу/виводу; потоковий 
ввід/вивід для файлів; виключення, класи виключень, їх генерація та перехоплення; макроси; 
умовна компіляція; шаблони функцій і класів; шаблон масиву, Хеш-таблиці, черги, стеку, 
деку. 

– вміти: складати програми з використанням класів; використовувати об’єктні типи 
даних; описувати й ініціювати класи; використовувати класи з конструкторами та 
деструкторами; використовувати поліморфічні класи; забезпечувати перевантаження 
функцій та операторів; складати програми, що містять спадкування; використовувати класи з 
віртуальними методами; складати програми, захищені від помилок; використовувати 
виключення; складати програми з використанням шаблонів; використовувати макроси. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Класи.  
Основна ідея, фундаментальні властивості, переваги об’єктно-орієнтованого 

програмування. Інкапсуляція, спадкування, поліморфізм. Видимість private і public. Класи. 
Галузь видимості класу. Оператор дозволу контексту ::. Вкладені класи. 

Тема 2. Створення і знищення класів 
Створення об’єкта. Класи з конструкторами. Особливості конструкторів класів C++. 

Конструктор за замовчуванням. Конструктор копіювання. Ініціювач конструктора. Класи з 
деструкторами. Особливості деструкторів класів C++. Динамічно розташовувані рядки. 
Аналіз класу string. Члени, що мають тип класу. 

Тема 3. Поліморфізм 
Перетворення, обумовлені класом. Конструктори як перетворення. Перевантаження і 

вибір функції. Аналіз програми overloading. Дружні (friend) функції. Дружні класи. Труднощі 
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при роботі з динамічними об’єктами 
Тема 4. Перезавантаження операторів 
Оператори, що перевантажуються. Перевантаження унарного оператора. 

Перевантаження бінарного оператора. Перевантаження оператора присвоювання й 
індексованих операторів. Аналіз функції vect::operator=(const vect& v). Відмінності між 
компонентними і зовнішніми функціями-операторами.Тема 3.  

Тема 5. Спадкування 
Породжені класи. Видимість у похідному класІ. Повторне використання коду: границі 

динамічного масиву. Сумісність типів предка і нащадка. Правила доступу для різних типів 
успадкування. Різниця між спадкуванням через специфікатори відкритого та закритого 
доступу. Особливість автоматичного виклику конструктора та деструктора базового класу 
при оголошенні об’єкта похідного класу. Особливість списків ініціалізації стосовно до 
конструктора базового класу. 

Тема 6. Віртуальні класи 
Віртуальні методи. Поліморфізм. Абстрактні класи. Особливості використання 

абстрактного класу. Множинні базові класи. Віртуальні базові класи. Порівняння 
віртуальних і звичайних функцій. 

Тема 7. Виключення і макроси 
Види помилок. Повернене значення як ознака помилки. Виняткові ситуації. Обробка 

виняткових ситуацій. Приклади обробки виняткових ситуацій. Компонування декількох 
файлів в одну програму. Проблема використання спільних функцій та імен. Використання 
підключених файлів. Препроцесор. Умовна компіляція. Додаткові директиви препроцесора. 

Тема 8. Шаблони 
“Параметризовані” і “контейнерні” класи. Критерії вибору типу класів у конкретному 

випадку. Різниця між контейнерами, заснованими на ієрархії класів, і шаблонами, що 
базуються на шаблонах. Різниця між звичайними та шаблонними функціями відносно 
компілятора. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

36 год., лабораторних – 36 год., самостійної роботи студентів – 78 год. 
Дисципліна викладається у 5-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Грицюк Ю.І. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++ : навчальний 

посібник / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак. – Львів : Вид-во Львівського ДУ БЖД, 2011. – 404 с. 
2. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика. – М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 880 с. 
3. Дейтел П., Дейтел Х. Как программировать на C++. – М.: Бином, 2007. – 1456 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у 5-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Операційні системи та системне програмування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у вивчення засобів розробки програмного 
забезпечення для операційних з використанням технології системного програмування. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Системне програмування” дозволяє набути студентам додаткових 

фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів сформувати знання і вміння для роботи 

системним і прикладним програмістом, а також виконання практичних завдань, що 
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виникають на виробництві у процесі роботи з операційними системами. 
ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп’ютеризуються; 
– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств; 
– уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для розробки та 

проектування комп’ютерних програмних систем 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: основи вводу і виводу; правила завдання ідентифікаторів, основні типи даних, 

правила запису літералів; базові типи даних; типи операцій; пріоритет операцій і порядок 
обчислення; правила виконання перетворень типів; оператори умовного розгалуження; 
різновиди циклічних конструкцій; масиви: визначення, правила оголошення, ініціалізація, 
індексування; покажчики: правила оголошення, адресація узяття адреси, відведення і 
звільнення пам’яті; зв’язок між масивами і покажчиками; рядки і засоби їхнього оголошення, 
збереження та обробки; функції вводу/виводу і форматний ввід/вивід; основи роботи із 
функціями: виклик, визначення функції, передача параметрів; прототипи функцій; аргументи 
за замовчуванням; функції, що перевантажуються; вбудовування; галузь видимості; робота з 
текстовими і двійковими файлами; похідні типи даних; структурні типи даних: структури, 
об’єднання, бітові поля. 

– вміти: створювати зручне системне середовище для роботи організації; 
використовувати середовище розробки програм; складати програми з розгалуженнями; 
використовувати математичні функції; використовувати ітераційні алгоритми; писати 
програми з використанням циклічних алгоритмів і вкладених циклів; писати програми для 
обробки масивів; використовувати динамічні дані й адресну арифметику; складати програми 
для обробки рядків; визначати функції, використовувати параметри і результати функції; 
складати програми з рекурсивними функціями; використовувати файли. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Системне програмування. Основні поняття 
Поняття про системне програмування. Засоби створення Windows-програм. Взаємодія 

програм з операційною системою. Базові поняття (Windows API, функції, служби та 
процедури) 

Тема 2. Процеси і потоки 
Пріоритети процесів і потоків. Створення і робота з процесом у Windows. Потоки у 

Windows, їх рівні пріоритету, стани. Багатопотоковість. Створення і робота з потоком. 
М’ютекси, семафори, події. Керування пам’яттю в операційній системІ. Пам’ять без 
використання абстракцій. Абстракція пам’яті: адресний простір. Віртуальна пам’ять 

Тема 3. Введення і виведення інформації 
Основи апаратного забезпечення введення-виведення. Принципи створення та рівні 

програмного забезпечення введення-виведення. Диски. Годинник. Програмне забезпечення 
введення і виведення інформації. Керування енергоживленням 

Тема 4. Взаємоблокування 
Ресурси. Поняття про взаємоблокування. Страусиний алгоритм. Виявлення 

взаємоблокувань і відновлення працездатностІ. Ухилення від взаємоблокувань. 
Попередження взаємоблокувань. Мультимедійні операційні системи. Багатопроцесорні 
системи 

Тема 5. Безпека 
Зовнішні умови безпеки. Основи криптографії. Механізми захисту. Аутентифікація. 

Інсайдерські атаки. Шкідливі програми. Засоби захисту ОС. 
Тема 6. Розробка операційних систем 
Природа проблеми проектування. Розробка інтерфейсу. Реалізація системи. Проблеми 
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продуктивностІ. Керування проектом. Тенденції у проектуванні ОС 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

32 год., практичних – 32 год., самостійної роботи студентів – 56 год. 
Дисципліна викладається у 4-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы. – СПб.: Питер, 2010. – 1120 с.  
2.  Шеховцов В.А. Операційні системи: Підручник/ В.А.Шеховцов. – К.: Вид. група 

BNV, 2005. – 576 c. 
3. Пратт Т., Зелкович М., Языки программирования: разработка и реализация. – Спб.: 

Питер, 2002. – 688 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 4-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Веб-програмування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів знань про сучасні 
технології програмування у мережі Інтернет, програмні засоби розробки клієнтських і 
серверних Веб-застосувань. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Веб-програмування” дозволяє набути студентам додаткових фахових 

компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни: набуття студентами практичних навичок у використанні 

можливостей мов XML, JavaScript, PHP для програмування Web-сайтів і Web-інтерфейсів до 
баз даних. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп’ютеризуються; 
– здатність використовувати методи ідентифікації та класифікації інформації на базі 

нових інформаційних технологій за допомогою програмних технічних засобів, локальних і 
глобальних комп’ютерних мереж; 

– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств; 
– уміння користуватися сучасними парадигмами програмування для розробки та 

проектування комп’ютерних програмних систем 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: етапи розробки програмного продукту; методи та засоби тестування програм; 

способи ефективної реалізації Web-інтерфейсів до баз даних; протоколи обміну інформацією 
Web-серверів і клієнтських браузерів; основні технології програмування на Веб: HTML, 
DHTML, JavaScript, ASP.NET, Java; 

– вміти: використовувати основні моделі, методи та засоби інформаційних технологій і 
способи їх застосування для вирішення завдань у предметних галузях; об’єктно-орієнтовані 
методи та засоби розробки алгоритмів і програм, способи налагодження, випробування і 
документування програм; сучасні готові бібліотеки модулів; сучасні системні програмні 
засоби, технології та інструментальні засоби. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Основи синтаксису РНР 
Введення в PHP, керуючі оператори, форми. 
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Тема 2. Початок роботи над власним проектом.  
Функції. підключення файлів. Масиви. Розробка розділу адміністратора. Файли та 

директорії. 
Тема 3. Основи ООП. Комплексне застосування ООП. 
Класи і об’єкти в PHP. Термінологія. Синтаксис. Опис класу та створення об’єкта. 

Визначення властивостей класу. Псевдо-змінна $ this. Визначення методів класу. 
Використання конструкторів і деструкторів. Спадкування. Заміна успадкованих методів і 
властивостей. 

Тема 4. Робота з БД MYSQL. Робота з SQL-запитами. Регулярні вирази. 
Бази даних: основні поняття. Основна інформація про MySQL. Поля і їх типи в MySQL. 

Оператори і команди MySQL. Функції PHP для роботи з MySQL. Робота з SQL-запитами. 
Регулярні вирази. 

Тема 5. Робота з XML даними в РНР 
Мова XML. Основні поняття. Об’єктна модель XML-документа. Взаємодія PHP і XML. 

Розширення SAX і DOM XML. Переклад даних XML-файла в об’єкти і класи PHP. Обхід 
дерева об’єктів. Додавання нових елементів у XML-документ. SimpleXML. Аналіз XML-
документа. Обробка помилок. Робота з просторами імен. Обробка змішаного контенту. 
XPath. Вісі child, descendant, descendant-or-self, parent, ancestor, ancestor-or-self, following-
sibling, preceding-sibling, following і preceding. Математичні функції і оператори. 

Тема 6. Патерни проектування. 
Принципи проектування. Якість архітектури Принципи хорошої архітектури. Повторне 

використання коду. Framework-системи. CMF і CMS. Маленькі бібліотеки. Патерни 
проектування. Огляд патернів. Патерни проектування класів / об’єктів. Архітектурні 
системні патерни. Патерни управління. Патерни, призначені для представлення даних у Web. 
Патерни інтеграції корпоративних інформаційних систем. Model-Viewer-Controller.  

Тема 7. Java Script 
Особливості Java Script. Вирази. Обробка форм у Java Script. 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

36 год., практичних – 36 год., самостійної роботи студентів – 78 год. 
Дисципліна викладається у 5-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Виейра Р. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2008. Базовый курс. 

– М.: Диалектика, 2010. – 816с. 
2. Коггзолл Дж. PHP 5. Полное руководство. – М.: Диалектика, 2006. – 752 с. 
3. Коржинский С.Н. Настольная книга web-мастера: єффективное применение HTML, 

CSS и JavaScript. Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: Издательский дом 
“КноРусь”, 2000. – 320 с. 

VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 5-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Системи керування базами даних” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів базових знань і 
навичок роботи з реляційними базами даних на прикладі використання локальної БД Access і 
розподіленими СКБД MySQL 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Системи керування базами даних” дозволяє набути студентам додаткових 

фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
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ІІІ. Завдання дисципліни сформувати у студентів базовий обсяг теоретичних знань про 
реляційні бази даних і системи управління базами даних, опанувати основні навички роботи 
в СКБД Access, ознайомитися з основами мови SQL на прикладі MySQL. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти програмні продукти для процесів, які комп’ютеризуються; 
– володіння сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, 

систематизації та збереження; 
– уміння розробляти комплексні інформаційні рішення для підприємств 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: базові положення реляційної бази даних, особливості роботи у СКБД Access, 

основи мови SQL 
– вміти: працювати у СКБД Access (створювати та змінювати структуру таблиць, 

створювати зв’язки між таблицями, заповнювати та редагувати дані у режимі таблиці, 
працювати з об’єктами Access), будувати вирази на мові запитів SQL (видалення, вставку, 
оновлення) 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Основні визначення БД 
Історія розвитку баз даних. Основні поняття та визначення баз даних 
Тема 2. Робота з локальною СКБД Access  
Розробка бази даних і створення структури таблицІ. Робота з формами. Обробка 

інформації в БД за допомогою запитів. Робота зі звітами. Використання макросів 
Тема 3. Розподілені СКБД 
Поняття про СКБД. Типи СКБД. Приклади. 
Тема 4. Основи мови SQL 
Створення SQL бази даних. Обробка інформації за допомогою запитів 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 120 годин (4 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

14 год., практичних – 28 год., самостійної роботи студентів – 78 год. 
Дисципліна викладається у 5-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Винтер Р. Microsoft Access 97: справочник / Р.Винтер Спб : Питер, 1998. – 416 с. 
2. Глушаков С.В. Microsoft Office : учебный курс / Глушаков С.В., Сурядный А.С 

Харьков : Фолио, 2001 500 с. 
3. Дейт К. Введение в системы баз даных [7-е изд.] / К. Дейт М.: Издательский дом 

“Вильямс”, 2001 1072 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 5-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Управління ІТ-проектами” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні у студентів базових знань з 
управління програмними проектами на стадіях життєвого циклу в умовах обмеженого часу, 
ресурсів і суперечливих вимог до системи. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Управління ІТ-проектами” дозволяє набути студентам додаткових 

фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
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ІІІ. Завдання дисципліни дати студентам орієнтири в галузі інженерії програмного 
забезпечення, розмежувати аспекти керівництва й управління у діяльності менеджера. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
– уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію українською та 

англійською мовами; 
– уміння працювати в групах при розробці складних програмних комплексів; 
– уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом; 
Фахові: 
– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних 

систем, програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: класифікацію програмних засобів; схему організації управління проектом; 

моделі життєвого циклу програмного продукту, ролі колективу розробників, технологічні 
аспекти розвитку програмних систем у моделях життєвого циклу; 

– вміти: визначати необхідний обсяг робіт, комунікації важливих ідей і захисту своєї 
точки зору, ефективно організовувати роботу команди і відслідковувати комунікаційні 
потоки в команді розробки ПЗ, як внутрішні, так і зовнішні, встановлювати, розроблювати 
програмне забезпечення під певні операційні системи; застосовувати розроблене програмне 
забезпечення у практичній роботі; відновлювати працездатність програмного забезпечення; 
працювати в команді; створювати і вести технічну та програмну документацію. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Організація менеджменту проекту. 
Поняття управління ІТ-проектами. Менеджмент у розробці програмних виробів. 
Тема 2. Модель проектної групи. 
Функціональні ролі в колективі розробників. Ключові ролі колективу розробників і 

задача визначення кадрових ресурсів проекту. Принципи побудови системи діяльностей 
програмного проекту. Методологічні стратегії 

Тема 3. Моделі життєвого циклу.  
Життєвий цикл програмного виробу та його моделІ. Моделі традиційного уявлення про 

життєвий цикл. Виробничі функції в моделюванні життєвого циклу: модель фази-функції. 
Моделювання об’єктно-орієнтованого життєвого циклу програмних проектів. 

Тема 4. Методології проектування.  
Технологічні аспекти розвитку програмних систем у моделях життєвого циклу. Моделі 

життєвого циклу в деяких реальних методологіях програмування. 
Тема 5. Вимоги до програмного виробу. 
Проблеми оперування вимогами. Принципи оперування вимогами. Прийоми 

оперування вимогами.  
Тема 6. Концептуальна база проекту. 
Концептуальна база проекту як основа його розвитку. Концептуальна база проекту: 

управління ризиками та якістю, відстеження зв’язків. Планування та спостереження за 
проектом. Планування та контроль розвитку проекту. Цикл управління проектом. 
Результативність програмістської проектної діяльності. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

28 год., практичних – 28 год., самостійної роботи студентів – 94 год. 
Дисципліна викладається у 2-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Архипенков С. “Руководство командой разработчиков программного обеспечения. 
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Прикладные мысли№, 2008 
2. Макконнелл С. “Остаться в живых. Руководство для менеджеров программных 

проектов”, “Питер”, 2006. 
3. “PMBOK. Руководство к Своду знаний по управлению проектами”, 3-е изд., PMI, 

2004. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 7-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Тестування програмного забезпечення” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає ознайомлення студентів з основами 
тестування програмного забезпеченням, основними ними видами і методами тестування 
програмного забезпечення (ПЗ); формування вмінь ручного і автоматизованого тестувати 
програмного забезпечення. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Тестування програмного забезпечення” дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни: ознайомлення із концепцією тестування програмного 

забезпечення, класифікацією видів тестування, процесом документування тестування ПЗ; 
вивчення сфери знань “тестування програмного забезпечення”, уніфікованої мови 
моделювання UML. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних 

систем, програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій; 
– здатність застосовувати методи і механізми оцінки й аналізу функціонування засобів і 

систем ІТ. 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: поняття якості програмного продукту, тестування програмного забезпечення і 

його концепції; історію розвитку тестування ПЗ; рівні, техніки, засоби вимірювання 
результатів тестування; прийоми налагодження і ручного тестування ПЗ, відмінні 
особливості різних видів тестування ПЗ; засоби автоматизованого тестування ПЗ; критерії 
вибору тестів; документацію щодо процесу тестування ПЗ; елементи UML; перелік 
програмних засобів для роботи з UML; вимоги чинних державних і міжнародних стандартів 
щодо виконання робіт з тестування програмного забезпечення. 

– вміти: оцінити складність тестування програмного продукту з використанням моделі; 
побудувати набір тестів для тестування складної різних видів ПЗ; тестувати програмне 
забезпечення; використовувати методи ручного тестування ПЗ; використовувати програмне 
забезпечення для автоматизованого тестування ПЗ; здійснювати документування процесу 
тестування ПЗ; створення тестів на основі UML діаграм варіантів. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Тестування – спосіб забезпечення якості 
Поняття якості програмного продукту. Поняття тестування ПО. Концепція тестування. 

Основна термінологія тестування. Історія розвитку тестування ПО 
Тема 2. Галузь знань “Тестування програмного забезпечення” 
Основи тестування. Рівні тестування. Техніки тестування. Вимірювання результатів 

тестування. Процес тестування 
Тема 3. Класифікація видів тестування 
По об’єкту тестування. За знання системи. За ступенем автоматизації. За ступенем 
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ізольованості компонентів. За часом проведення тестування. За ознакою позитивності 
сценаріїв. За ступенем підготовленості до тестування 

Тема 4. Документування процесу тестування програмного забезпечення обов’язкові 
документи 

План тестування (Test plan). Тестові специфікації (test case specifications). Тестові 
процедури (Test-Procedure Specifications). Звіт тестування (Test incident report). Підсумковий 
звіт тестування (Test summary report). Програма і методика випробувань (Acceptance test) 

Тема 5. Критерії вибору тестів 
Структурні критерії. Функціональні критерії. Критерії стохастичного тестування. 

Мутаційні критерії. Тестування Web-ресурсів 
Тема 6. Регресійне тестування 
Мета і завдання регресійного тестування. Види регресійного тестування. Різновиди 

методів відбору регресійних тестів 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

28 год., практичних – 42 год., самостійної роботи студентів – 110 год. 
Дисципліна викладається у 8-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Гома Х. UML. Проектирование систем реального времени, параллельных и 

распределенных приложений / Х. Гома. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 704 с. 
2. Дастин Э. Автоматизированное тестирование программного обеспечения / Э. 

Дастин, Дж. Рэшка, Дж. Пол. – Казань: Лори-пресс, 2003. – 567 с. 
3. Капбертсон Р. Быстрое тестирование / Р. Капбертсон, К. Браун, Г. Кобб. – М.: 

Вильямс, 2002. – 384 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: екзамен у 8-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Візуальне програмування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає вивченні та практичному засвоєнні модельних, 
мовних і програмно-технологічних засобів проектування і розробки програмних продуктів за 
допомогою середовищ візуального, об’єктно-орієнтованого програмування 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Візуальне програмування” дозволяє набути студентам додаткових 

фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів володіти візуальними середовищами 

навчання для проектування і розробки програмних продуктів. 
ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних 

систем, програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій; 
– здатність застосовувати методи і механізми оцінки й аналізу функціонування засобів і 

систем ІТ. 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: основні концепції візуального програмування; способи представлення даних; 

базові компоненти й особливості технологій візуального програмування; способи 
представлення простих форм; способи створення документо-орієнтованих вікон; способи 
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створення анімації; особливості формування одномірних і багатомірних масивів; правила 
формування виразів і використання операцій; особливості конструкцій управління та 
найбільш поширені алгоритми з їх використанням; основні принципи об’єктно-орієнтовного 
програмування; особливості сучасних операційних систем і їх інтерфейсів; основні правила 
створення та використання складних типів даних у програмах; особливості роботи з 
файлами. 

– уміти: застосовувати на практиці одержані знання по розробці додатків, що 
функціонують у середовищі Windows; здійснювати пошук методів розв’язування задач, 
передбачення наслідків виконання програми та всебічний аналіз одержаних результатів; 
користуватися довідковою системою інтегрованого середовища для вирішення питань, що 
постають у ході реалізації поставленої мети. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Поняття про візуальне програмування.  
Концепції візуального програмування. Система візуального об’єктно-орієнтованого 

програмування C#. Інфраструктура .NET Framework. Загальна характеристика системи 
візуального об’єктно-орієнтованого програмування C#. Простий додаток С#.  

Тема 2. Синтаксис мови програмування C# 
Основи синтаксису С#. Типи даних С# та оголошення змінних. Структура програми C#. 

Оператори С#. Оператори порівняння та привласнення. Арифметичні та логічні оператори. 
Скорочені форми операцій збільшення/зменшення.. Оператори порівняння та умовні 
оператори. 

Тема 3. Компоненти. 
Загальний огляд основних властивостей, методів і подій. Основні елементи інтерфейсу 

Visual Studio .NET. Основні властивості, методи та події форми. Компоненти введення та 
відображення текстової інформації, списків, чисельної інформації, дати та часу. Компоненти 
для роботи з файлами і компоненти – системні діалоги 

Тема 4. Компоненти-меню та компоненти-панелі 
Компонент Button. Компонент CheckBox. Компонент RadioButton. Компонент 

TreeView. Компоненти введення та відображення графічної інформації. Способи 
відображення графічної інформації в Windows додатках. Графічні примітиви. 

Тема 5. Засоби розробки та експлуатації БД у системі C# 
Реляційні бази даних. Елементи мови SQL. Агрегатні функції. Типи даних. Оператор 

порівняння like. Створення таблиці за допомогою запитів. Організація та особливості 
побудови звіту. Поняття про звіти. Засоби створення звітів у системі C# 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

36 год., лабораторних – 36 год., самостійної роботи студентів – 78 год. 
Дисципліна викладається у 6-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Microsoft. C#. Спецификация языка Версия 3.0. 2007, 535 стр. 
2. Дейтел Х. C# в подлиннике. Наиболее полное руководство. 2006, 1057 стр. 
3. Джонсон Г. Разработка клиентских веб-приложений на dotNet. 2007, 767 стр. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у 6-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Методи математичного моделювання” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у наданні студентам початкових знань і 
навичок, що необхідні для проведення математичного моделювання типових об’єктів і 
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процесів, навчання студентів основним положенням, загальним підходам і методам 
математичного моделювання. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Методи математичного моделювання” дозволяє набути студентам 

додаткових фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни:оволодіння методологією та методикою побудови, аналізу та 

застосування математичних моделей різних процесів; ознайомлення з найбільш типовими 
моделями математичного моделювання, що використовуються на практиці, й отримання 
навиків практичної роботи з такими моделями; навчити студентів типовим методам 
побудови і дослідження математичних моделей складних систем. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних 

систем, програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій; 
– здатність застосовувати методи і механізми оцінки й аналізу функціонування засобів і 

систем ІТ. 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати : поняття моделі, математичної моделі; класифікації методів моделювання, види 

моделей і рівні моделювання; властивості моделей; основні типи моделей систем; основні 
типи математичних моделей; мови та системи моделювання; основні підходи і принципи 
аналітичного, чисельного і статистичного моделювання, моделювання систем масового 
обслуговування і агрегатних систем. 

– вміти : визначати тип моделі; будувати моделі структури і складу системи; будувати і 
аналізувати математичні моделі складних систем; здійснювати чисельне моделювання 
типових фізичних систем; здійснювати моделювання систем масового обслуговування. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Поняття і загальні властивості моделей 
Поняття моделІ. Моделювання як один з необхідних етапів цілеспрямованої 

діяльностІ. Класифікації моделей. Пізнавальні та прагматичні моделІ. Статичні і динамічні 
моделІ. Абстрактні та матеріальні моделІ. Види подібності моделі й оригіналу – пряма, 
непряма, умовна подібність. Основні ідеї теорії подібностІ. Знакові моделі та сигнали. 
Основні властивості моделей (скінченність, спрощеність, наближеність, адекватність, 
ефективність, істинність). Співвідношення між моделлю та реальністю. Динаміка моделей. 

Тема 2. Класифікація моделей систем 
Множинність моделей систем. Визначення системи. Модель чорного ящика: 

компоненти чорного ящика, входи і виходи системи. Модель складу системи, елементи та 
підсистеми. Модель структури системи, відношення між елементами, зв’язки. Структурна 
схема системи. Лінійні, деревовидні (ієрархічні), матричні, сітьові структури. Структури зі 
зворотним зв’язком. Застосування теорії графів при побудові структурних схем. Динамічні 
моделі систем, їхні типи. Функціонування та розвиток системи. Загальна математична 
модель динаміки системи. 

Тема 3. Класифікація математичних моделей 
Поняття математичної моделІ. Основні типи математичних моделей. Дискретні та 

неперервні моделІ. Лінійні та нелінійні моделІ. Диференціальні й інтегральні моделІ. Моделі 
статичних і динамічних систем. Балансові моделІ. Оптимізаційні моделІ. Моделі структурної 
перебудови. Формалізація процесів функціонування складних систем. Використання 
математичних моделей. Алгоритми, що моделюють, принципи їх побудови. Фіксація і 
обробка результатів моделювання. Кількість реалізацій. 

Тема 4. Аналітичне та чисельне моделювання 
Основні типи задач, що вирішуються шляхом аналітичного та чисельного 
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моделювання. Формулювання задачІ. Визначення керуючих змінних, некерованих змінних, 
границь значень, що можуть приймати змінні, обмежень. Запис співвідношень між 
параметрами (елементами) системи. Аналіз фізичних розмірностей у математичних моделях. 
Основні методи дослідження математичних моделей. Поняття обчислювального 
експерименту. Приклади аналітичних і чисельних математичних моделей. Похибки 
моделювання та їх джерела. 

Тема 5. Статистичне моделювання 
Основні типи задач, що вирішуються при статистичному моделюваннІ. Похибки 

статистичного моделювання. Метод Монте-Карло. Методи генерації випадкових чисел 
(табличні, фізичні, програмні). Перевірка випадковості, розподілу та незалежності 
випадкових чисел. перетворення рівномірної послідовності випадкових чисел у 
послідовності з іншими типами розподілу. Моделювання випадкових векторів. 

Тема 6. Імітаційне моделювання 
Сутність, основні методи та моделі імітаційного моделювання. Етапи побудови 

імітаційних моделей. Побудова логічної структурної та операторної схем імітаційної 
моделІ. Реалізація імітаційних моделей. Приклади імітаційних моделей (імітаційна модель 
управління запасами). 

Тема 7. Моделювання випадкових процесів 
Моделювання випадкових процесів. Моделювання випробувань за схемою випадкових 

подій. Моделювання значень випадкових величин. Формування реалізацій випадкових 
векторів і функцій. 

Тема 8. Моделювання систем. 
Поняття системи масового обслуговування. Формування реалізацій випадкових потоків 

однорідних подій. Одноканальні системи. Найпростіші багатоканальні системи. Поняття 
агрегативної системи. Моделювання процесу функціонування агрегату. Моделювання 
процесу функціонування агрегативних систем. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 

18 год., практичних – 36 год., самостійної роботи студентів – 96 год. 
Дисципліна викладається у 6-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Малыхин В.И. Математическое моделирование. – М.: Урао, 1997 
2. Бахрушин В.Є. Математичне моделювання. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2003. 
3. Бахрушин В.Є. Математичне моделювання. Методичні вказівки до вивчення 

дисципліни та виконання контрольної роботи. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2002. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у 6-му семестрі. 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“Основи логічного програмування” 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає у забезпеченні базової підготовки студентів у 
галузі декларативного програмування, знайомство з основними поняттями і технікою 
логічного програмування; підготовці до опанування сучасними технологіями розробки 
прикладного програмного забезпечення з інтелектуальними властивостями.  

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців  
Дисципліна “Основи логічного програмування” дозволяє набути студентам додаткових 

фахових компетентностей при опануванні циклу професійної підготовки. 
ІІІ. Завдання дисципліни: сформувати у студентів загальні методологічні основи і 
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практичні навички розробки програмних систем з використанням логічного підходу до 
програмування; розкрити сильні і слабкі сторони логічної парадигми програмування; 
розвивати у студентів сучасний професійний світогляд і познайомити з нестандартними 
підходами до розв’язування задач на комп’ютерах; здобути первинні навички побудови 
моделей на основі логічної парадигм; забезпечити вивчення і засвоєння студентами тих 
понять і методів логічного програмування, які можуть бути використані ними при 
проектуванні та розробці програм з використанням логічної парадигми; ознайомити з 
технікою програмування задач штучного інтелекту. 

ІV. Основні компетентності, яких набуває студент після опанування дисципліни: 
Загальні: 
– здатність застосовувати знання на практиці; 
Фахові: 
– здатність розробляти і реалізовувати процеси життєвого циклу інформаційних 

систем, програмного забезпечення, сервісів систем інформаційних технологій; 
– здатність застосовувати методи і механізми оцінки й аналізу функціонування засобів і 

систем ІТ. 
У результаті вивчення дисципліни студенти будуть: 
– знати: особливості логічного програмування як методологій розв’язування задач, що 

важко формалізуються; роль і місце логічних мов програмування в індустрії проектування 
програмних систем; особливості представлення й інтерпретації логічних програм; тенденції і 
перспективи розвитку мов і інструментальних засобів логічного програмування. 

– вміти: будувати моделі простих задач, що не формалізуються, використовуючи 
логічну парадигму; використовувати здобуті базові навички програмування на мові Пролог 
для створення програмного забезпечення обчислювальної техніки. 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Вступ до логічного програмування 
Ретроспектива i перспектива розвитку логiчного програмування. Основи логічного 

програмування на прикладі однієї з сучасних мов логічного програмування (наприклад, мови 
Пролог) 

Тема 2. Вступ у Пролог 
Вступ у мову логічного програмування Пролог. Пропозиції: факти і правила. Запити. 

Предикати. Змінні Виконання арифметичних операцій. Логічний вивід. Зіставлення. Пошук з 
поверненням. Управління пошуком з поверненням: предикати ! і fail. Уніфікація. 

Тема 3. Використання списків і рекурсії 
Використання рекурсії. Операції над списками. Рекурсивне подання даних і програм. 

Рекурсія і основні прийоми логічного програмування 
Тема 4. Бази даних і графи у Пролог 
Введення та виведення даних у Турбо-ПролозІ. Обробка рядків. Бази даних у Турбо-

Пролозі. 
Тема 5. Використання графів у Пролог 
Операції на графах. Основні стратегії розв’язання задач штучного інтелекту. Мова 

логічного програмування у розв’язанні задач штучного інтелекту 
VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу 
Кафедра інформатики і кібернетики Факультету інформатики, математики й економіки. 
VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 

14 год., практичних – 28 год., самостійної роботи студентів – 48 год. 
Дисципліна викладається у 7-му семестрі. 
VІІ. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни (до 3-х) 
1. Адаменко А.Н., Кучуков А.М. Логическое программирование и Visual Prolog. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 992 С. 
2. Метакидес Г., Нероуд А. Принципы логики и логического программирования. 
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Москва, “Факториал”, 1998. – 288 с. 
3. Пасічник В.В. Інтелектуальні системи / Пасічник В.В., Литвин В.В., Яцишин Ю.В. 

– Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 405 с. 
VІІІ. Система оцінювання: 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання 2-х модульних контрольних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль: залік у 7-му семестрі. 
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Додаток И 

Бланк для анкетування студентів (майбутніх інженерів програмістів) 

ВНЗ ____________________________________________________________________ 

Прізвище, ініціали ________________________________________________________ 

Вік _______ Курс ________ Група ____________ Дата _______________ 

Методика “Мотивация обучения в вузе” 

Инструкция 
Отметьте ваше согласие знаком “+” или несогласие — знаком “-” с нижеследующими 

утверждениями. 
1. Лучшая атмосфера на занятии — атмосфера свободных высказываний. 
2. Обычно я работаю с большим напряжением. 
3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и неприятностей. 
4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению необходимых для моей 

будущей профессии. 
5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ рядом. 
6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 
7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем. 
8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе. 
9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей профессии. 
10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому нет смысла 

прилагать усилия, чтобы стать лучше. 
11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование. 
12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 
13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите ответ рядом. 
14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы (конспекты, 

шпаргалки, записи, формулы). 
15. Самое замечательное время жизни — студенческие годы. 
16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 
17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисциплины нужно 

изучать одинаково глубоко. 
18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 
19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю на конец. 
20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из них. 
21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 
22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение и 

материальный достаток в жизни. 
23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 
24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 
25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз. 
26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания администрации. 
27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 
28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий.  
29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться е не меньшим интересом. 
30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напишите ответ рядом. 
31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе связаны с 

будущей работой. 
32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, часто мешает мне 

спать. 
33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное. 
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34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать общее решение 
группы. 

35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе, 
избежать службы в армии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 
37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 
38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование. 
39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 
40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, прямо не 

относящиеся к моей будущей специальности. 
41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 
42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, подстегивают. 
43. Мой выбор данного вуза окончателен. 
44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отстать от них. 
45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать очень интенсивно. 
46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 
47. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей профессии. 
48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много читал о ней. 
49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 
50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора данного вуза. 
Опитувальник “Цифрова компетентність” 

Інструкція 
Вам необхідно відповісти на всі запитання анкети, не пропускаючи жодного. 

Запропонований вам тест містить 30 питань. Прочитайте їх та дайте відповіді на всі питання. 
Якщо відповідь позитивна, поставте “+”, якщо відповідь негативна “-”. Дякуємо за 
співпрацю! 

1. Чи розумієте Ви роль та можливості цифрових технологій у особистому житті? 
2. Чи розумієте Ви роль та можливості цифрових технологій у соціальному житті? 
3. Чи розумієте Ви роль та можливості цифрових технологій у професійній діяльності? 
4. Чи можете Ви використовувати комп’ютер для обробки тексту? 
5. Чи можете Ви використовувати комп’ютер для обчислень за допомогою електронних 

таблиць? 
6. Чи можете Ви використовувати комп’ютер для створення баз даних? 
7. Чи можете Ви використовувати комп’ютер для зберігання та керування інформацією? 
8. Чи розумієте Ви можливості Інтернету для роботи, відпочинку, поділу інформацією? 
9. Чи розумієте Ви потенційні небезпеки спілкування за допомогою електронних засобів 

масової інформації (електронної пошти, сервісних програм мережі) ? 
10. Чи розумієте Ви можливості Інтернету для навчання та проведення досліджень? 
11. Чи розумієте Ви як цифрових технології можуть допомагати у творчості та інноваціях? 
12. Чи розбираєтесь Ви у достовірності та надійності доступної інформації? 
13. Чи розбираєтесь Ви у правових та етичних принципах використання цифрових 

технологій? 
14. Чи можете Ви здійснити пошук інформації? 
15. Чи можете Ви здійснити збирання інформації? 
16. Чи можете Ви здійснити обробку інформації? 
17. Чи можете Ви критично та систематично використовувати інформацію? 
18. Чи здатні Ви розрізняти справжню реальність від віртуальної реальності? 
19. Чи володієте Ви здатністю цілеспрямованого і безпечного використання медіа ресурсів 

та технологій? 
20. Чи вмієте Ви використовувати цифрові технології для презентації результатів 

дослідження чи праці? 
21. Чи можете Ви отримати доступ, знайти та скористатись послугами Інтернет-служб та 
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сервісів? 
22. Чи можете Ви використовувати цифрові технології для допомоги у критичному 

мисленні, творчості та інноваціях? 
23. Чи вважаєте Ви правильним відповідальне використання засобів масової інформації? 
24. Чи виявляєте Ви інтерес до роботи співтовариств та мереж з культурних та/або 

соціальних міркувань? 
25. Чи виявляєте Ви інтерес до роботи співтовариств та мереж професійних міркувань? 
26. Чи здатні Ви за допомогою цифрових технологій знаходити, критично обробляти та 

організовувати інформацію для особистих цілей, аналізувати та оцінювати зміст інформації? 
27. Чи здатні Ви ефективно знаходити та оцінювати навчальні можливості для 

задоволення поточних потреб у професійній та особистісній сферах? 
28. Чи здатні Ви визначати навчальні цілі, планувати та виконувати дії для досягнення 

необхідних результатів, орієнтуючись у великій кількості можливих цифрових шляхів? 
29. Чи можете Ви знаходити та брати участь у цифровій діяльності, індивідуально чи у 

взаємодії з іншими людьми, з особисто чи соціально значимих цілей? 
30. Чи зацікавлені Ви у пошуку кращих цифрових інструментів і медіа для певних 

завдань? 
Опитувальник “Інженерна компетентність” 

Інструкція: Вам необхідно відповісти на всі запитання анкети, не пропускаючи жодного. 
Прочитайте їх та дайте відповіді на всі питання. Якщо відповідь позитивна, поставте “+”, 
якщо відповідь негативна “-”. Дякуємо за співпрацю! 

1. Чи знаєте Ви керівні і нормативні матеріали, які регламентують методи розробки 
алгоритмів і програм та використання обчислювальної техніки в процесі оброблення 
інформації? 

2. Чи знаєте Ви основні техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні 
особливості, призначення і режими роботи комп’ютерної техніки, правила її технічної 
експлуатації? 

3. Чи ознайомлені Ви із технологію автоматизованого оброблення інформації? 
4. Чи знаєте види технічних носіїв інформації? 
5. Чи знаєте Ви методи класифікації і кодування інформації? 
6.  Чи ознайомлені Ви системами числення?  
7. Чи знаєте Ви порядок оформлення технічної документації? 
8. Чи ознайомлені Ви з основами організації праці і виробництва? 
9. Чи можете Ви на основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення 

економічних та інших задач розроблювати програми, які забезпечують можливість 
виконання алгоритму і поставлену задачу засобами обчислювальної техніки,  

10. Чи вмієте Ви проводить тестування і налагодження програм? 
11.  Чи володієте Ви вмінням розроблювати технологію розв’язання задачі на всіх 

етапах? 
12. Чи можете Ви здійснити вибір мови програмування і переклад нею алгоритмів 

задач? 
13. Чи володієте Ви вмінням визначати інформацію, яка підлягає обробленню 

засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і схеми вводу, оброблення, 
зберігання і видавання інформації, методи її контролю? 

14. Чи вмієте Ви визначати обсяги і зміст тестових прикладів, які забезпечують 
найбільш повну перевірку відповідності програм їх функціональному призначенню? 

15.  Чи можете Ви виконувати роботи під час підготовки програм до налагодження і 
проводити їх налагодження? 

16. Чи вмієте Ви розроблювати інструкції на роботи з програмами? 
17.  Чи вмієте Ви оформлювати необхідну технічну документацію з розробленого 

програмного забезпечення? 
18.  Чи володієте Ви вмінням визначати можливість використання готових програмних 
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засобів? 
19. Чи вмієте Ви здійснювати супроводження впроваджених програм і програмних 

засобів? 
20.  Чи можете Ви розроблювати і впроваджує методи і засоби автоматизації 

програмування, типові і стандартні програмні засоби? 
21.  Чи розумієте Ви суть своєї діяльності у проектних роботах? 
22.  Чи вмієте Ви на основі логічного аналізу проводити камеральну (перевірка даних) 

перевірку програм? 
23.  Чи можете Ви визначити сукупність даних, що забезпечують урахування 

максимального числа умов, які включено до програми, що виконує роботи з її підготовки до 
налагодження?  

24. Чи вмієте Ви здійснювати запуск налагоджених програм і введення вихідних 
даних, які визначаються умовами поставлених задач? 

25.  Чи володієте Ви вмінням проводити коректування розробленої програми на основі 
аналізу вихідних даних? 

26.  Чи вмієте Ви розробляти і впроваджувати системи автоматичної перевірки 
правильності програм? 

27.  Чи можете Ви складати технологію оброблення інформації? 
28.  Чи вмієте Ви виконувати роботи з уніфікації і типізації обчислювальних процесів? 
29.  Чи вмієте Ви створювати каталоги і картотеки стандартних програм? 
30.  Чи володієте Ви вмінням розроблювати форми документів, які підлягають 

машинному обробленню, у проектних роботах, що стосуються розширення сфери 
застосування обчислювальної техніки? 
Методика “Комунікативно-організаторскі схильності” 

Інструкція: Вам необхідно відповісти на всі запитання анкети, не пропускаючи жодного. 
Запропонований вам тест містить 40 питань. Прочитайте їх та дайте відповіді на всі питання. 
Якщо відповідь позитивна, виберіть „Так”. „Ні” – при негативній відповіді. Майте на увазі, 
що питання носять загальний характер і не можуть містити всіх необхідних подробиць. Тому 
уявіть собі типові ситуації і не замислюються над деталями. Не варто витрачати багато часу 
на роздуми, відповідайте швидко. Можливо, на деякі запитання Вам буде важко відповісти. 
Тоді постарайтеся дати ту відповідь, яку Ви вважаєте кращою. При відповіді на будь-яке з 
цих питань звертайте увагу на його перші слова і узгоджувати свою відповідь з ними. 
Відповідаючи на питання, не прагніть зробити свідомо приємне враження. Важлива щирість 
при відповіді. Дякуємо за співпрацю! 

1. В мене є багато друзів, з якими я часто спілкуюся.  
2. У більшості випадків я здатен переконати своїх товаришів у своїй правоті. 
3. У більшості випадків я дуже довго переживаю заподіяну мені образу. 
4. Мені дуже часто буває не під силу розібратися у складних ситуаціях, що виникають 

серед моїх знайомих (наприклад, у причинах погіршення стосунків між ними, сварках і тому 
подібне).  

5. Я відчуваю в собі прагнення до встановлення знайомств з різними цікавими для мене 
людьми. 

6. Мені подобається виконувати громадську роботу, вона мене майже не обтяжує. 
7. Мені простіше і приємніше проводити час за будь-якими особистими заняттями, ніж 

серед людей. 
8. Я досить легко відмовляюсь від своїх намірів, якщо трапляються перешкоди для їх 

здійснення. 
9. Мені зовсім не важко спілкуватись з людьми, які набагато старші за мене. 
10. Буває, що саме я організовую різні ігри або розваги із своїми товаришами. 
11. Трапляється, що я відчуваю в собі деякі незручності, труднощі, коли мені доводиться 

ввійти в нову для мене компанію. 
12. Я часто відкладаю виконання своїх справ на інші дні. 
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13. Мені зовсім не важко спілкуватись з незнайомими мені людьми. 
14. У більшості випадків я намагаюсь, щоб мої товариші діяли так, як я вважаю за 

потрібне. 
15. Мені не так просто включитися в нову, не зовсім знайому для мене групу людей. 
16. В мене майже ніколи, тобто дуже рідко, виникають конфлікти з товаришами, якщо 

вони (або хтось з них) не виконують своїх обіцянок або обов’язків. 
17. Буває, що в мене виникає прагнення познайомитися і порозмовляти з новою для мене 

людиною. 
18. При вирішені різних питань я досить часто беру ініціативу на себе. 
19. Досить часто мені хочеться побути на самоті.  
20. У більшості випадків я відчуваю себе не дуже добре у незнайомій мені обстановці 

(серед незнайомих мені людей тощо). 
21. Мені подобається бути серед людей. 
22. Мене трохи турбує, якщо мені не вдається завершити почату справу. 
23. Я почуваю себе не дуже впевнено, якщо потрібно познайомитись з новою людиною. 
24. Мене трохи турбує, якщо мені не вдається завершити почату справу. 
25. Мені подобається брати участь у групових іграх. 
26. Я досить часто виявляю ініціативу, коли доводить вирішувати питання, що стосуються 

інтересів моїх товаришів. 
27. Я відчуваю себе невпевнено серед мало знайомих мені людей. 
28. Я рідко прагну до доведення моєї правоти будь-якому з моїх знайомих. 
29. Я відчуваю себе зовсім вільно у будь-якій, навіть у незнайомій мені компанії. 
30. Я займався громадською роботою (шкільною або іншою). 
31. Я прагну до обмеження кола моїх знайомих. 
32. У більшості випадків я не прагну відстоювати свою думку, своє рішення. 
33. Я відчуваю себе добре у будь-якій компанії. 
34. Я з задоволенням організую різні заходи для своїх товаришів. 
35. Я відчуваю себе трохи ніяково, якщо доводиться виступати перед великою групою 

людей. 
36. Я досить часто запізнююсь на заплановані зустрічі. 
37. У мене багато друзів. 
38. Я часто потрапляю у центр уваги моїх товаришів. 
39. Під час спілкування із мало знайомими мені людьми я почуваю себе незручно.  
40. Я відчуваю себе не зовсім впевнено, не зовсім вільно, коли опиняюсь у великій групі 

своїх товаришів. 
Методики визначення особистісно-професійної компетентності 

Методика “Словесний лібринт”  

Инструкция: ваша задача состоит в том, чтобы как можно скорее найти выход из 
лабиринта, используя три правила. Первое, вход в лабиринт всегда начинается с правого 
нижнего угла. А выход всегда находится в верхнем левом углу. Второе, передвигаться по 
лабиринту можно только ходом шахматной фигуры ладьи (тура): только по прямой (вверх и 
влево) на любое количество букв. Третье, любая пройденная буква входит в зашифрованное 
слово, пропустить или перескочить ее невозможно. Найденное слово запишите с указанием 
времени поиска по секундомеру. Попросите кого-нибудь засечь время вашей работы с 
каждым лабиринтом.  
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1-й лабиринт 2-й лабиринт 3-й лабиринт 4-й лабиринт 5-й лабиринт 

ЫОТИЧ ЬСОКБИ ТОВМРТ ЙИЩЮЯЛ ВИТМУЧ 

САВИЧЮ ТИЕЛИК НАРСНА ЫМУЯТВ АБАИКЛ 

ИКЫДАЛ СНИИРС ЕАИНОП ЕНИЛКА МАТРОЮ 

АВЫЗАК ОЕНТАД МИРЕПС ИНЕВАР 1 ТЕЬЛУК 

ВЫСИПО НЖИВДО НЕТОЗК ТИКСУП АКЦУКА 

СЫАРД БАКШДП ЫМАЗКЭ НИАРКУ ИСЬЛИФ 

 

6-й лабиринт 7-й лабиринт 8-й лабиринт 9-й лабиринт 
10-й 

лабиринт 

ЕЖДИНК ЕИНЫЛК ТАИРАТ ОНОЛАМ ЕИНАНЗ 

ИНЕЫПУ ОМЕЖЕА ЫЕОИНЕ ВИТАГО ИВОСРО 

НЕЛЗАК ИЗНОИЕ МИКЖОЛ ТСЕБИР НСВИБК 

ЕЫПУТЕ ОКОЛДЕ ИТАТСО САЖУРД АНЗОКЫ 

ЛТУТСЫ МАРГОР СЫРКИР ЕЩУРКО КВОБУЗ 

ЦУТСЫВ ЕПСОРП ОРАДОП ЖУРДОС НИБОКЯ 
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Методика “Тест на творче мислення”  

Домалюйте картинки і дайте їм назви. Домальовувати можна що завгодно і як завгодно. 
Підписувати необхідно розбірливо у рядку під картинкою. 

 

 

 

Методика “Діагностика реалізації потреб у саморозвитку” 

Інструкція: Відповідаючи на запитання анкети, поставте, будь ласка, бали, що 
відповідають Вашій думці: 

 5 – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності; 
 4 – скоріше відповідає, ніж ні; 
 3- і так, і ні; 
 2 – швидше не відповідає; 
 1 – не відповідає. 
Тестовий матеріал. 
1. Я прагну вивчити себе. 
2. Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий справами. 
3. Виникаючі перешкоди стимулюють мою активність. 
4. Я шукаю зворотний зв’язок, так як це допомагає мені дізнатися і оцінити себе. 
5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи для цього спеціальний час. 
6. Я аналізую свої почуття і досвід. 
7. Я багато читаю. 
8. Я широко дискутую з потрібних мені питань. 
9. Я вірю у свої можливості. 
10.Я прагну бути більш відкритою людиною. 
11.Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди. 
12.Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати. 
13.Я отримую задоволення від освоєння нового. 
14.Зрастаюча відповідальність не лякає мене. 
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15.Я позитивно відніс(лася)ся б до просування по службі. 
Методика “Який Ваш творчий потенціал?” 

Інструкція: Цей тест є надійним інформативним засобом самооцінки Вашого творчого 
потенціалу. Виберіть один із запропонованих варіантів відповідей. 

1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути поліпшено: 
а) так; 
б) ні, він і так достатньо гарний; 
в) так, але тільки в дечому? 
2. Чи думаєте Ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу: 
а) так, у більшості випадків; 
б) ні; 
в) так, у деяких випадках? 
3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей сприяли значному прогресу в тій сфері 

діяльності, в якій Ви працюєте: 
а) так; 
б) так, за сприятливих обставин; 
в) лише незначною мірою? 
4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете грати настільки важливу роль, що зможете 

щось принципово змінити: 
а) так, напевно; 
б) малоймовірно; 
в) можливо? 
5. Коли Ви вирішуєте розпочати якісь дії, чи думаєте Ви, що здійсните свої починання: 
а) так; 
б) часто думаю, що не зумію; 
в) так, часто? 
6. Чи відчуваєте Ви бажання зайнятися абсолютно незнайомою справою: 
а) так, невідоме мене приваблює; 
б) невідоме мене не цікавить; 
в) усе залежить від характеру цієї справи? 
7. Вам доводиться займатися незнайомою справою? Чи відчуваєте Ви бажання домогтися 

в ній досконалості: 
а) так; 
б) задовольняюся тим, чого встиг домогтися; 
в) так, але тільки якщо мені це подобається? 
8. Якщо незнайома справа Вам подобається, чи хочете Ви знати про неї все: 
а) так; 
б) ні, хочу навчитися тільки найголовнішого; 
в) ні, хочу тільки задовольнити свою цікавість? 
9. Коли Ви зазнаєте невдачі, то: 
а) якийсь час стоїте на своєму всупереч здоровому глузду; 
б) махнете рукою на цей намір; 
в) і далі робитимете свою справу, навіть коли стає очевидним, що перешкоди непереборні. 
10. По-Вашому, професію треба вибирати з огляду на: 
а) свої можливості, подальші перспективи для себе; 
б) стабільність, значимість, престижність професії, потреби в ній; 
в) переваги, які вона забезпечить. 
11. Мандруючи, могли б Ви легко зорієнтуватися в маршруті, яким уже пройшли: 
а) так; 
б) ні, боюся збитися зі шляху; 
в) так, але тільки там, де місцевість мені сподобалася і запам’яталася? 
12. Чи зможете Ви пригадати, про що йшла мова, відразу після закінченні бесіди: 



563 

 

а) так, без труднощів; 
б) усього пригадати не зможу; 
в) запам’ятовую тільки те, що мене цікавить? 
13. Коли Ви чуєте слово незнайомою мовою, то можете повторити його по складах, без 

помилок, навіть не знаючи його значення: 
а) так, без утруднень; 
б) так, якщо це слово легко запам’ятати; 
в) повторю, але не зовсім правильно? 
14. Чому Ви надаєте перевагу у вільний час: 
а) залишатися наодинці, помізкувати; 
б) перебувати в компанії; 
в) Вам байдуже, чи будете Ви один або в компанії? 
15. Ви займаєтеся якою-небудь справою? Вирішуєте припинити и, якщо: 
а) справу закінчено і вона здається Вам відмінно виконаною; 
б) Ви більш-менш задоволені; 
в) Вам ще не все вдалося зробити? 
16. Коли Ви один: 
а) любите мріяти, можливо, навіть про якісь нетактовні речі; 
б) за будь-яку ціну намагаєтеся зайнятися чимось конкретним; 
в) іноді любите помріяти, але лише про речі, пов’язані з Вашою роботою? 
17. Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви намагаєтеся думати про неї: 
а) незалежно від того, де і з ким Ви перебуваєте; 
б) Ви можете робити це тільки наодинці; 
в) тільки там, де буде не занадто гамірно? 
18 Коли Ви відстоюєте яку-небудь ідею, то: 
а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте переконливі аргументи опонентів; 
б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не вислухали; 
в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильним? 
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Додаток К 

Опис методик визначення сформованості професійної компетентності 

майбутніх інженерів-програмістів 

Додаток К.1. Методика “Мотивація навчання у ВНЗ” 

Методика запропонована Т.І. Ільїною. 
У ній є три шкали: “придбання знань” (прагнення до придбання знань, допитливість); 
“оволодіння професією” (прагнення оволодіти професійними знаннями та сформувати 
професійно важливі якості); “отримання диплому” (прагнення придбати диплом при 
формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при складанні іспитів і 
заліків). У опитувальник, для маскування, автор методики включила ряд фонових тверджень, 
які в подальшому не обробляються. 
Текст опитувальника у Додатку И. 
Обробка результатів. Ключ до опитувальника 
Шкала “придбання знань” – за згоду ( “+”) з твердженням по п. 4 проставляється 3,6 бала; по 
п. 17 – 3,6 бала; по п. 26 – 2,4 бала; за незгоду (“–”) з твердженням по п. 28 – 1,2 бала; по п. 
42 – 1,8 бала. Максимум – 12,6 бала. 
Шкала “оволодіння професією” – за згоду з п. 9 – 1 бал; по п. 31 – 2 бали; по п. 33 – 2 бали, за 
п. 43 – 3 бали; по п. 48 – 1 бал і по п. 49 – 1 бал. Максимум – 10 балів. 
Шкала “отримання диплома” – за незгоду з п. 11 – 3,5 бала; за згоду з п. 24 – 2,5 бала; по п. 
35 – 1,5 бала; по п. 38 – 1,5 бала і по п. 44 – 1 бал. Максимум – 10 балів. 
Питання по пп. 5, 13, 30, 39 є нейтральними до цілям опитувальника і в обробку не 
включаються. 
Висновки 
Переважання мотивів за першими двома шкалами свідчить про адекватний вибір студентом 
професії та задоволеність нею. 
Додаток К.2. Опитувальник “Цифрова компетентність” 

Текст опитувальника у Додатку И. 
Обробка результатів. 
Підрахуйте загальну суму балів. 
Ключ та інтерпретація. 
Якщо у вас набралося 21 і більше балів, значить, ви маєте високий рівень цифрової 
компетентності; діапазон від 11 до 20 балів свідчить про те, що у вас – середній рівень 
цифрової компетентності; результат від 1 до 10 балів дає підставу вважати, що ви володієте 
цифровою компетеністю на низькому рівні. 
Додаток К.3. Інженерна компетентність 

Текст опитувальника у Додатку И. 
Обробка результатів. 
Підрахуйте загальну суму балів. 
Ключ та інтерпретація. 
Якщо у вас набралося 21 і більше балів, значить, ви маєте високий рівень інженерної 
компетентності; діапазон від 11 до 20 балів свідчить про те, що у вас – середній рівень 
інженерної компетентності; результат від 1 до 10 балів дає підставу вважати, що ви володієте 
інженерною компетеністю на низькому рівні. 
Додаток К.4. Тест “Комунікативна та організаторська компетентність” 

Текст опитувальника у Додатку И. 
Обробка результатів. 
Мета обробки результатів – отримання індексів комунікативних та організаторських 
схильностей. Для цього відповіді випробуваного порівнюють з дешифратором і 
підраховують кількість збігів окремо за комунікативними і організаторським схильностями. 
Для того, щоб визначити рівень комунікативних та рівень організаторських схильностей, 
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потрібно вирахувати їх коефіцієнти. Коефіцієнти являють собою відношення кількості 
співпадаючих відповідей тієї чи іншої схильності до максимально можливого числа збігів, у 
даному випадку – до 20. Формули для підрахунку коефіцієнтів такі: 
Кк = Кх/k,    
Ко = Ox/k,    
де Кк – коефіцієнт комунікативних схильностей; Ко – коефіцієнт організаторських 
схильностей; Кх та Ox – кількість співпадаючих з дешифратором відповідей відповідно за 
комунікативними і організаторським схильностями, k – загальна кількість запитань у 
опитувальнику. 
Дешифратор до опитувальника „Комунікативні і організаторські схильності” 
Комунікативні схильності 
1.   + 11.   - 21.   + 31.   - 

2.     12.     22.     32.     

3.   - 13.   + 23.   - 33.   - 

4.     14.     24.     34.     

5.   + 15.   - 25.   + 35.   - 

6.     16.     26.     36.     

7.   - 17.   + 27.   - 37.   + 

8.     18.     28.     38.     

9.   + 19.   - 29.   + 39.   - 

10.     20.     30.     40.     

Організаторські схильності 
1.     11.     21.     31.     

2.   + 12.   - 22.   + 32.   - 

3.     13.     23.     33.     

4.   - 14.   + 24.   - 34.   + 

5.     15.     25.     35.     

6.   + 16.   - 26.   + 36.   - 

7.     17.     27.     37.     

8.   - 18.   + 28.   - 38.   + 

9.     19.     29.     39.     

10.   + 20.   - 30.   + 40.   - 

  
Оцінка результатів 
Показники, отримані за цією методикою, можуть варіювати від 0 до 1. Показники, 

близькі до 1, свідчать про високий рівень прояву комунікативних чи організаторських 
схильностей, близькі ж до 0 – про низький рівень. Оціночний коефіцієнт (К) – це первинна 
кількісна характеристика матеріалів випробування. Для якісної стандартизації результатів 
випробування використовуються шкали оцінок, в яких тому чи іншому діапазону кількісних 
показників К відповідає певна оцінка Q.  
Додаток К.5. Методики визначення особистісно-професійної компетентності 
Методика “Словесний лабіринт” 

Мета: визначення лабільності або ригідності розумових процесів.  
Матеріал: бланк методики (Додаток И).  
Обробка результатів: за тимчасовими показниками рішення всіх десяти завдань 

потрібно побудувати графік, що відображає властивості мислення. По осі абсцис: вказати 
послідовно номера лабіринтів, по осі ординат: тимчасові витрати. Відносно стабільні 
показники вказують на лабільність мислення. Зигзагоподібні криві з великими 
відмінностями в показниках свідчать про ригідність мислення, коли суб’єкту доводиться 
витрачати зайвий час на перебудову свого мислення і перехід на новий спосіб.  

Правильні відповіді: доповідати, рухливість, експеримент, керуючий, факультатив, 
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виступ, пропозиція, викладати, темперамент, мовознавство. 
“Тест на творче мислення”  
Бланк у Додатку И. 
Атлас для визначення невербальної творчості 
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Для оцінювання результатів тестування випробуваних пропонується такий алгоритм 

дій. Необхідно зіставити домальовані картинки з наявними в атласі, звертаючи увагу при 

цьому на використання схожих деталей і смислових зв’язків; при знаходженні схожого типу 

присвоїти даному малюнку оригінальність, зазначену в атласі. Якщо в атласі немає такого 

типу малюнків, то оригінальність даної домальованої картинки вважається 1,00, тобто вона 

унікальна. Індекс оригінальності підраховується як середнє арифметичне оригінальності усіх 

зображень, індекс унікальності – як сума всіх унікальних картинок. Використовуючи шкалу 

(табл. К.1), побудовану для цих двох індексів за результатами контрольної вибірки, можна 

визначити показник дивергентності випробовуваних. 

Таблиця К.1 

Шкала для визначення кількісної оцінки невербальної творчості 

Відсоток людей, результати яких 

перевищують вказаний рівень креативності 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Значення індексу оригінальності 0,95 0,76 0.67 0,58 0,48 0,00 

Значення індексу унікальності 4 2 1 1 0 0 

 

Методика “Діагностика реалізації потреб у саморозвитку” 

Текст опитувальника у Додатку И. 

Обробка результатів. 

Підрахуйте загальну суму балів. 

Ключ та інтерпретація. 

Якщо у вас набралося 55 і більше балів, значить, ви активно реалізуєте свої потреби в 

саморозвитку; діапазон від 36 до 54 балів свідчить про те, що у вас відсутня система 

саморозвитку; результат від 15 до 35 балів дає підставу вважати, що саморозвиток на даний 

момент зупинився. 

Методика “Який Ваш творчий потенціал?” 

Текст опитувальника у Додатку И. 

Обробка результатів. 

Підрахуйте суму балів, яку Ви набрали: за відповідь “а” – 3 бали, “б” – 1 бал, “в” – 2 бали. 

Запитання 1, 6, 7, 8 визначають межу допитливості, 2-5 – віру в себе, 9 і 15 – сталість, 10 – 

амбіційність, 11 – зорову пам’ять, 12 і 13 – слухову пам’ять, 14 – прагнення бути 

незалежним, 16, 17 – здатність абстрагуватися, запитання 18 – ступінь зосередженості. 

Ключ та інтерпретація. 

Загальна сума набраних балів визначить рівень творчого потенціалу. 
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49 балів і більше, 

У Вас значний творчий потенціал, що надає Вам багатий вибір творчих можливостей. 

Якщо Ви на ділі зможете застосувати здібності, то Вам доступні найрізноманітніші форми 

творчості. 

Від 24 до 48 балів. 

У Вас нормальний творчий потенціал, Ви маєте ті риси, які дозволяють Вам творити, 

однак у Вас є й проблеми, що гальмують процес творчості. В усякому разі, Ваш потенціал 

дозволить Вам творчо проявити себе, якщо Ви, звичайно, цього забажаєте. 

23 бали і менше. 

Ваш творчий потенціал, на жаль, не великий. Але, може бути, Ви просто недооцінили 

себе, свої здібності. Брак віри у свої сили може привести Вас до думки, що Ви взагалі не 

здатні до творчості. Позбудьтеся цього, і таким чином вирішите проблему. 
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Додаток Л 

Опитувальик щодо виконання організаційно-педагогічних умов 

функціонування СПМІП 

Інструкція: відмітьте знаком + варіант вашої відповіді стосовно кожної характеристики 

професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у вашому ВНЗ. Подумайте, 

наскільки характеристика відповідає реальності. 

  

№ 
п/п 

Характеристики 

Рівень прояву 
характеристики/Експерти 

П
ід
су
м
ок

 

експерт 1 експерт 2 експерт N 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Варіанти відповідей 

Н
і 

В
аг
аю

сь
 

Т
ак

  

Н
і 

В
аг
аю

сь
 

Т
ак

  

Н
і 

В
аг
аю

сь
 

Т
ак

  

П
ог
ан

о 

С
ер
ед
нє

 

Д
об

ре
 

П
ог
ан

о 

С
ер
ед
нє

 

Д
об

ре
 

П
ог
ан

о 

С
ер
ед
нє

 

Д
об

ре
 

Оцінювання 

1 Навчальні плани розроблено відповідно 
сучасним реаліям розвитку інформатики 
та ІТ-галузі 

          

2 Створенно інформаційно-освітнє 
середовище професійної підготовки 
мабутніх інженерів-програмістів 

          

3 Студентам надана можливості в 
організації персонального електронного 
середовища для індивідуалізації їх 
професійної підготовки як інженерів-
програмістів 

          

4 Здійснюється широке використання 
інформаційно-комунікаційних технологій 
у професійній підготовці мабутніх 
інженерів-програмістів 

          

5 Підтримується взаємозв’язок із 
роботодавцями у галузі інформаційних 
технологій 

          

6 Організація виробничої і обчислювальної 
парктик спрямовані на роботу із сучасною 
технікою й інформаційними технологіями 

          

7 Враховуються доцільні методологічних 
підходів та дидактичні принципи щодо 
формування професійної компетентності 
майбутніх інженерів-програмістів 

          

8 Розроблено систему мотивації до           
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№ 
п/п 

Характеристики 

Рівень прояву 
характеристики/Експерти 

П
ід
су
м
ок

 

експерт 1 експерт 2 експерт N 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Варіанти відповідей 

Н
і 

В
аг
аю

сь
 

Т
ак

  

Н
і 

В
аг
аю

сь
 

Т
ак

  

Н
і 

В
аг
аю

сь
 

Т
ак

  

П
ог
ан

о 

С
ер
ед
нє

 

Д
об

ре
 

П
ог
ан

о 

С
ер
ед
нє

 

Д
об

ре
 

П
ог
ан

о 

С
ер
ед
нє

 

Д
об

ре
 

Оцінювання 

вивчення предметної області 

9 Здйснюється моніторинг професійних 
компетентностей 

          

10 Здйснюється доцільний відбір змісту 
професійної підготовки мабутніх 
інженерів-програмістів 

          

11 Здйснюється розробка і постійне 
оновлення навчально-методичних 
матеріалів та інформаційних ресурсів для 
забезпечення професійної підготовки 
мабутніх інженерів-програмістів 

          

12 Використовуються доцільні форми, 
методи, засоби, підходи і технології 
навчання з метою формування 
професійної компетентності майбутніх 
інженерів-програмістів 

          

13 Студенти залучаються до самоуправління, 
самонавчання та самовдосконалення 

          

14 Реалізується активна позиція викладача 
щодо підвищення власної професійної 
кваліфікації з дисциплін, що ним 
викладаються 

          

 



585 

 

Додаток М 

Відомості про успішність студентів контрольної та експериментальної 

груп на підготовчому етапі формувального експерименту 

№ Дисципліна Група 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ст
уд

ен
ті
в 

Кількість, од. 

С
ер
ед
ні
й 
ба
л 

У
сп

іш
ні
ст
ь,

 %
 

Я
кі
ст
ь 
зн
ан
ь,

 %
 

“5” 
(90-
100 

балів) 

% 
“4” 

(74-89 
балів) 

% 
“3” 

(60-73 
балів) 

% 

Успішність студентів з дисциплін, спрямованих на формування компетентності з 
програмування 

1 
Вступ до 
спеціальності 

Контр. 
група 

67 6 8,96 37 55,22 24 35,82 3,73 100,0 64,18 

Експ. 
група 

70 8 11,43 36 51,43 26 37,14 3,74 100,0 62,86 

2 

Основи 
алгоритміза-
ції та програ-
мування 

Контр. 
група 

67 5 7,46 36 53,73 26 38,81 3,69 100,0 61,19 

Експ. 
група 

70 6 8,57 40 57,14 24 34,29 3,74 100,0 65,71 

3 
Системне 
програму-
вання 

Контр. 
група 

67 4 5,97 35 52,24 28 41,79 3,64 100,0 58,21 

Експ. 
група 

70 7 10,00 39 55,71 24 34,29 3,76 100,0 65,71 

4 

Об’єктно-
орієнтоване 
програму-
вання 

Контр. 
група 

67 6 8,96 38 56,72 23 34,33 3,75 100,0 65,67 

Експ. 
група 

70 7 10,00 38 54,29 25 35,71 3,74 100,0 64,29 

5 
Веб-програ-
мування 

Контр. 
група 

67 3 4,48 39 58,21 25 37,31 3,67 100,0 62,69 

Експ. 
група 

70 5 7,14 39 55,71 26 37,14 3,70 100,0 62,86 

6 

Основи 
логічного 
програму-
вання 

Контр. 
група 

67 3 4,48 41 61,19 23 34,33 3,70 100,0 65,67 

Експ. 
група 

70 7 10,00 38 54,29 25 35,71 3,74 100,0 64,29 

Успішність студентів з дисциплін, спрямованих на формування математичної 
компетентності 

1 
Дискретна 
математика 

Контр. 
група 

67 2 2,99 40 59,70 25 37,31 3,66 100,0 62,69 

Експ. 
група 

70 5 7,14 39 55,71 26 37,14 3,70 100,0 62,86 

2 

Методи 
математич-
ного 
моделювання 

Контр. 
група 

67 7 10,45 38 56,72 22 32,84 3,78 100,0 67,16 

Експ. 
група 

70 7 10,00 42 60,00 21 30,00 3,80 100,0 70,00 
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Додаток Н 

Відомості про успішність студентів контрольної та експериментальної 

груп на аналітико-результативному етапі формувального експерименту 

№ Дисципліна Група 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ст
уд

ен
ті
в 

Кількість, од. 

С
ер
ед
ні
й 
ба
л 

У
сп

іш
ні
ст
ь,

 %
 

Я
кі
ст
ь 
зн
ан
ь,

 %
 

“5” 
(90-
100 

балів) 

% 
“4” 

(74-89 
балів) 

% 
“3” 

(60-73 
балів) 

% 

Успішність студентів з дисциплін, спрямованих на формування компетентності з 
програмування 

1 
Вступ до 
спеціальності 

Контр. 
група 

67 7 10,45 38 56,72 22 32,84 3,78 100,0 67,16 

Експ. 
група 

70 15 21,43 50 71,43 5 7,14 4,14 100,0 92,86 

2 

Основи 
алгоритміза-
ції та програ-
мування 

Контр. 
група 

67 5 50,00 37 55,22 25 37,31 3,70 100,0 62,69 

Експ. 
група 

70 12 17,14 50 71,43 8 11,43 4,06 100,0 88,57 

3 
Системне 
програму-
вання 

Контр. 
група 

67 4 40,00 35 52,24 28 41,79 3,64 100,0 58,21 

Експ. 
група 

70 13 18,57 51 72,86 6 8,57 4,10 100,0 91,43 

4 

Об’єктно-
орієнтоване 
програму-
вання 

Контр. 
група 

67 4 40,00 39 58,21 24 35,82 3,70 100,0 64,18 

Експ. 
група 

70 12 17,14 52 74,29 6 8,57 4,09 100,0 91,43 

5 
Веб-програ-
мування 

Контр. 
група 

67 4 40,00 38 56,72 25 37,31 3,69 100,0 62,69 

Експ. 
група 

70 11 15,71 54 77,14 5 7,14 4,09 100,0 92,86 

6 

Основи 
логічного 
програму-
вання 

Контр. 
група 

67 3 30,00 40 59,70 24 35,82 3,69 100,0 64,18 

Експ. 
група 

70 11 15,71 53 75,71 6 8,57 4,07 100,0 91,43 

Успішність студентів з дисциплін, спрямованих на формування математичної 
компетентності 

1 
Дискретна 
математика 

Контр. 
група 

67 5 7,46 39 58,21 23 34,33 3,73 100,0 65,67 

Експ. 
група 

70 13 18,57 52 74,29 5 7,14 4,11 100,0 92,86 

2 

Методи 
математич-
ного 
моделювання 

Контр. 
група 

67 7 10,45 36 53,73 24 35,82 3,75 100,0 64,18 

Експ. 
група 

70 11 15,71 52 74,29 7 10,00 4,06 100,0 90,00 
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Додаток О 

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 
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Додаток П 

Авторська наскрізна програма практичної підготовки майбутніх 

інженерів-програмістів 
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ВСТУП 

Наскрізна програма практики студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки є 
основним документом, який визначає та регламентує усі аспекти проведення практик. Вона 
забезпечує комплексний підхід до організації практик, їх системність і неперервність, а 
також послідовність навчання студентів. 

Мета і зміст практики. 

Метою практики є актуалізація професійної компетентності, набутої студентами під 
час навчання, а також її окремих елементів – компетентностей з програмування, цифрової, 
математичної, інженерної, комунікативної, управлінської і особистісно-професійної.  

У процесі проходження практики студенти ознайомлюються з сучасними методами і 
формами організації праці інженера-програміста, готуються до професійної діяльності. 

Бази практики. 

Базою для проходження практики може бути кафедра інформатики і кібернетики, 
інформаційно-обчислювальний центр університету, інші підрозділи університету, а також 
підприємства та організації, з якими укладено договір про співпрацю. 

Організація і керівництво практикою. 

До керівництва практикою залучаються: від університету – досвідчені викладачі, які 
мають стаж роботи за профілем підготовки фахівців не менше 3-х років; від бази практики – 
працівники, які мають стаж практичної роботи за фахом підготовки не менше 3-х років. 

Етапи організації практики: 

− розробка наскрізних робочих програм практик студентів; 

− розробка робочих програм практик з кожного виду практики студентів; 

− розробка і затвердження переліку індивідуальних завдань з методичними 
рекомендаціями щодо їх виконання; 

− вдосконалення комплексу методичного забезпечення організації практичного 
навчання; 

− призначення керівників практики від кафедри; 

− формування комісії з прийому заліку з практики і організація їх роботи; 

− проведення підсумкових конференцій про результати практики студентів, 
отримання звітів керівників практики про проведену роботу, розробка заходів щодо 
удосконалення проведення практики; 

− викладачі кафедр вивчають нові підприємства і установи з метою найбільш 
ефективного використання їх у якості баз практики студентів. 

Обов’язки групового керівника практики: 

− розподіл разом з керівником від бази практики студентів на робочі місця; 

− надання методичних рекомендацій щодо складання індивідуальних календарних 
планів проходження практики студентів і затвердження їх після погодження з керівником від 
бази практики; 

− знайомство керівників від бази практики з програмою практики й обов’язками, які 
покладаються на них; 

− забезпечення постійного керівництва та контролю за виконанням індивідуального 
плану кожним студентом і надання необхідної допомоги; 

− надання консультації студентам щодо виконання індивідуальних завдань і робочої 
програми практики; 

− періодичне інформування декана факультету, завідувача кафедри, 
факультетського керівника практики про хід практики, вирішення з ними поточних питань; 

− контроль виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, 
контроль ведення керівником від бази практики обліку відвідування студентами практики; 

− підведення підсумків практики, оцінка роботи кожного студента та складання 
звіту про підсумки проведеної практики і надання його факультетському керівникові; 



593 

 

− участь у прийомі заліків з практики у складі комісії. 
Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов’язані: 
− до початку практики одержати консультацію щодо оформлення документів (на 

конференції з практики або в індивідуальному порядку); 

− своєчасно прибути на базу практики; 

− вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії; 

− у повному обсязі виконати всі завдання програми практики; 

− скласти індивідуальний план і затвердити його у групового керівника; 

− вести щоденник проходження практики; 

− працювати не менше 6 годин на день;  

− щодня надавати керівнику практики від бази щоденник для відмітки про свою 
присутність на практиці (сторінка “Журнал відвідування”); 

− з дотриманням усіх вимог стандартів ЄСКД своєчасно оформити всі документи з 
практики у вигляді звіту, зброшурувати його в альбом за форматом А4 (297 х 210 мм) і 
скласти залік з практики; 

− проходити практику у термін, визначений наказом по університету. Зміна терміну 
проходження практики з поважних обставин або продовження терміну практики 
проводиться за рішенням кафедри, погодженим з деканатом, і затверджується 
розпорядженням першого проректора університету; 

− студенти-практиканти несуть повну відповідальність за виконання робочої 
програми практики. Студент, який не виконав у повному обсязі робочу програму практики 
або отримав негативну залікову оцінку з практики, відраховується з університету за 
поданням декана факультету. У випадку невиконання повного обсягу програми практики з 
поважної причини студент за поданням заяви на ім’я ректора університету з доданням 
відповідних документів залишається на повторний курс. 

Староста групи практикантів на базі практики: 

− складає розклад зайнятості практикантів на кожний день наступного тижня 
практики і зберігає його у секретаря директора  бази практики; 

− повідомляє студентів-практикантів про колективні консультації і семінари, 
виконує доручення керівників практики. 

ВИДИ ПРАКТИК 

1. Навчальна практика на 2 курсі – проводиться протягом 2 тижнів (4 семестр). 
Всього 3 кредити. 

2. Навчальна практика на 3 курсі – проводиться протягом 2 тижнів (6 семестр). 
Всього 3 кредити. 

3. Виробнича практика на 4 курсі – проводиться протягом 4 тижнів (7 семестр). 
Всього 6 кредитів.  

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА НА 2 КУРСІ 

Час проведення практики: 4 семестр. 
Тривалість практики: 2 тижні. 
База практики: комп’ютерні аудиторії факультету інформатики, математики та 

економіки.  
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Мета і завдання практики  

Основна мета практики – оволодіння студентами сучасними методами і формами 
організації праці у галузі інформаційних технологій, формування вмінь і надбання 
практичних навичок самостійного виконання професійних завдань, ознайомлення з 
функціями інженера-програміста і спеціаліста з інформаційних технологій. 

Основні завдання практики студентів: 

− Розробка програмних продуктів на різних платформах. 

− Розробка проектів, підтримка та експлуатація програмних продуктів. 

− Створення та впровадження проектів (модулів) програмних продуктів. 
Перелік компетентностей, які набуваються у процесі вивчення курсу: 

Загальні: 

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
– Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
– Здатність бути критичним і самокритичним. 
– Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
– Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
– Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
Фахові: 

– Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 
досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, 
обґрунтовування  вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних 
задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів. 

– Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів 
статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу. 

– Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і 
моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, 
оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних 
проблем для адекватного моделювання предметних областей  і створення програмних та 
інформаційних систем.  

– Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології 
моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і 
поведінки складних об’єктів і систем, проводити експерименти за програмою моделювання  
з обробкою й аналізом результатів. 

– Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 
різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, 
логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами 
даних і механізмами управління.  

За результатами проходження практики студенти повинні: 

Знати: структуру та етапи побудови інформаційних систем, класи задач, які 
розв’язуються у галузі інформаційного забезпечення, порядок прийому і передачі їх в 
експлуатацію; принципи побудови інформаційних моделей задач, що досліджуються; 
можливості застосування результатів дослідження, математичного забезпечення систем; 
основні джерела науково-технічної інформації зі спеціальності; технологію програмування 
загального і спеціального програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних 
технологій; організацію інформаційних служб; мету, задачу кваліфікації і методи її 
виконання. 

Вміти: оцінити техніку, повноту алгоритмічних засобів і інформаційного 
забезпечення системи управління; сформулювати задачу дослідження; здійснити постановку 
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конкретної задачі і вибір методу її розв’язання та його алгоритмізацію; розробити програму і 
план дослідження; вести самостійний пошук науково-технічної інформації з питання, що 
досліджується; застосувати засоби математичного забезпечення інженерних та економічних 
задач, пакети прикладних програм; використовувати та розробляти інформаційні системи та 
бази даних; аналізувати результати і давати їх фізичну інтерпретацію та встановлювати 
область застосування; оформляти та вести науково-технічну документацію. 

Набути навички: використання сучасних програмного забезпечення та 
інформаційно-комунікаційних технологій; організації виробничої та науково-дослідної 
роботи; роботи з базами даних та інформаційними системами; оформлення документації і 
звіту про виконання науково-дослідних робіт. 

Зміст практики 

Студент, який виконує програму практики, повинен: 

− виконувати окремі пункти програми згідно з індивідуальним завданням; 

− надавати керівнику практики результати виконання кожного пункту програми у 
вигляді електронних документів та текстів комп’ютерних програм. 

Студент, який перебуває на практиці, повинен знати, що: 

− можливий поточний контроль часу його перебування в аудиторіях; 

− можлива перевірка ведення студентом поточних записів, складання документів, 
наявності індивідуального плану роботи та інше; 

− цей контроль може здійснюватися груповим керівником, завідувачем кафедри, 
керівниками практики від вищого навчального закладу; 

− керівник практики контролює хід виконання програми, фіксуючи результат 
виконання кожного її пункту; 

− після закінчення практики здійснюється підсумковий контроль, який завершується 
заліком з практики. 

Індивідуальні завдання 

З метою набуття студентами умінь і навичок самостійного розв’язання виробничих та 
організаційних проблем керівники практики з кафедри інформаційних технологій включають 
в програму практики індивідуальні завдання виробничого характеру: 

− вивчити і описати конкретну сучасну інформаційну технологію; 

− вивчити і описати сучасну організацію розробки і впровадження інформаційних 
систем; 

− провести самостійно розробку окремої задачі або модуля інформаційної системи. 

Приклади індивідуальних завдань 

1. Розробка моделі ППС “Теорія чисел” під Windows. 
2. Спеціалізований текстовий редактор до педагогічно орієнтованого середовища 

програмування. 
3. Програмно-методичний комплекс “Система порівнянь” в курсі “Теорія чисел”. 
4. Методи реалізації обчислень в радикальних розширеннях полів та їх використання в 

математичних системах. 
5. Методи реалізації обчислень в лінійній алгебрі матриць над полем та їх використання в 

математичних системах. 
6. Об’єктно-орієнтований підхід до системи лінійних рівнянь шкільних алгебраїчних задач. 
7. Об’єктно-орієнтований підхід до реалізації системи розв’язування та візуалізації 

геометричних задач на побудову. 
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8. Структура ієрархії алгебраїчних систем даних педагогічно орієнтованих математичних 
систем. 

9. Об’єктно-орієнтований підхід до реалізації системи розв’язування та візуалізація. 
10. Об’єктно-орієнтований підхід до задач обчислювальної геометрії. 
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Методичні рекомендації 

До початку практики керівник складає завдання-проект для кожного з практикантів. 
Практикант протягом всього періоду практики розробляє програмний продукт (модуль) 
відповідно до завдання. Практикант має знаходитись на базі практики не більше 6 робочих 
годин (відповідно до складеного розкладу). Присутність практиканта відмічається у 
відповідному журналі на кафедрі. 

Перший день практики. 

− Практикант отримує завдання від керівника практики. 

− Обговорення з керівником та аналіз вимог до програмного продукту (модуля). 

− Пошук та обговорення стратегії проектування і реалізації проекту. 

− Планування робіт по розробці програмного продукту (модуля). 

− Розробка моделі (архітектури) програмного продукту (модуля). 

− Створення проекту реалізації програмного продукту (модуля). 
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Наступні дні практики. 

− Знайомство з можливими платформами реалізації проектів. 

− Вивчення та вдосконалення навичок роботи у вибраному програмному 
середовищі. 

− Вивчення (вдосконалення) знань з обраної мови програмування. 

− Створення програмного забезпечення за допомогою мов програмування. 

− Консультації у керівника практики з питань реалізації програмного продукту. 

− Розробка тестових матеріалів для тестування та налагодження програмного 
продукту. 

− Тестування та налагодження програмного продукту з використанням тестів. 

− Аналіз отриманих результатів тестування. 

− Уточнення моделі проекту, правка алгоритму програми, повторне тестування. 
Останні три дні практики. 

− Підготовка звіту з практики. 

− Відбір матеріалів. 

− Звіт практиканта перед керівником практики. 

− Здача звітної документації керівнику практики. 

Форми та методи контролю 

Критерії оцінювання результатів практики студентів 

− ступінь виконання студентами завдань практики;  

− якість знань, проявлених під час практики, та їх відображення у звітній 
документації;  

− рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх 
фахівців.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої практики: 

“Зараховано” – всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння 
студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні та практичні знання, пов’язані з 
особливостями і засобами діяльності інженера-програміста. Виявлено вміння оцінити 
повноту алгоритмічних засобів і інформаційного забезпечення системи управління; 
сформулювати задачу дослідження, будувати стосунки і працювати у групі. Також 
продемонстрована активність та ініціативність у формулюванні задач дослідження. Звіт 
подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-
практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 
підпис керівника. Характеристика-відгук позитивна. 

“Не зараховано” – завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання 
завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з 
помилками. Щоденник не вірно оформлено. Характеристика-відгук негативна. 

Вимоги до звіту 

Наприкінці практики студент повинен здати щоденник практики, який зокрема 
містить завдання-звіт студента із практики, пакет документів на фахову кафедру: 

1. Презентацію з описом конкретної інформаційної технології, з якою практикант 
ознайомився під час проходження практики, структури інформаційної системи, переліком 
задач, які вирішувались під час проходження практики, звіт про виконання індивідуального 
завдання.  

2. Матеріали та документи, які розроблені студентом-практикантом під час 
виконання індивідуального завдання у вигляді додатку до індивідуального завдання. 
Конкретний перелік та зміст документів визначається керівником практики. 

Підведення підсумків проводиться в такому порядку: 
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1. В останній день практики завдання-звіт надається груповому керівнику. Груповий 
керівник виставляє попередню оцінку за виконання кожного виду роботи. 

2. Призначається дата заліку. На залік кожен студент готує звіт-презентацію з 
коротким змістом поставлених і розв’язаних задач. Підводяться підсумки на засіданні 
залікової комісії, на якому приймається остаточне рішення щодо оцінки роботи практиканта, 
враховуючи звіт. 

3. Після заліку проводиться заключна конференція на якій студенти представляють 
результати практики, висловлюють свої зауваження, пропозиції щодо проведення практики. 

Якщо з поважних причин студент не виконав обсяг завдань, передбачених робочою 
програмою практики, йому може бути продовжено термін практики.  

Керівництво, контроль і місце продовження практики визначається рішенням кафедри 
і розпорядженням деканату факультету. 

Якщо студент отримав незадовільну оцінку за практику, то він буде відрахований з 
університету за невиконання навчального плану. 

НАВЧАЛЬНА (ОБЧИСЛЮВАЛЬНА) ПРАКТИКА НА 3 КУРСІ 

Час проведення практики: 6 семестр. 
Тривалість практики: 2 тижні. 
Можливі бази практики: кафедра інформатики і кібернетики; інформаційно-

обчислювальний центр університету; інші підрозділи університету, в яких використовується 
обчислювальна техніка. 

Мета і завдання практики  

Мета практики – вивчення  функцій інженера-програміста і спеціаліста з 
інформаційних технологій та підготовкою до якісного проходження виробничої практики на 
старших курсах. Для підвищення професійної компетентності студента в області  
програмування важливо роз’яснити значення прикладних курсів, орієнтованих на предметну 
область та професійне середовище спеціаліста. 

Перелік компетентностей, які набуваються у процесі вивчення курсу: 

Загальні: 

– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
– Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
– Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
– Здатність працювати в команді. 
– Здатність бути критичним і самокритичним. 
– Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
– Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
– Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
Фахові: 

– Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 
досліджування математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, 
обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних 
задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів. 

– Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів 
статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу. 

– Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 
різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, 
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логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами 
даних і механізмами управління.  

– Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 
системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників 
результативності функціонування операційних систем і системного програмного 
забезпечення.  

За результатами проходження практики студенти повинні: 

Знати: класи задач, організацію в галузі інформаційного забезпечення; принципи 
побудови інформаційних моделей задач, що досліджуються; можливості застосування 
результатів дослідження, системи математичного забезпечення роботи інформаційно-
комунікаційних технологій;  основні джерела науково-технічної інформації зі спеціальності; 
технологію програмування загального і спеціального програмного забезпечення; організацію 
інформаційних служб; мету, задачу кваліфікаційної роботи і методи її виконання. 

Вміти: оцінити алгоритмічні засоби і інформаційного забезпечення системи 
управління; сформулювати задачу дослідження; здійснити постановку конкретної задачі і 
вибір методу її розв’язання та його алгоритмізацію; розробити програму і план дослідження; 
вести самостійний пошук науково-технічної інформації з питання, що досліджується; 
застосувати засоби математичного забезпечення інженерних та економічних задач, пакети 
прикладних програм. 

Основні завдання практики студентів: 

За період проходження практики студент практикант повинен розвивати та 
удосконалювати свої вміння:  

1. Вивчення прикладного програмного забезпечення. 
2. Вивчення апаратних засобів і системного програмного забезпечення. 
3. Вивчення інформаційного і програмного забезпечення конкретної задачі. 
4. Розробка програмних продуктів на різних платформах. 
5. Розробка проектів, підтримка та експлуатація програмних продуктів. 
6. Вивчення етапів реалізації програмних продуктів та можливостей їх просування 

на ринку послуг. 
7. Створення та впровадження проектів (модулів) програмних продуктів. 
8. Розробка програм для удосконалення або модифікації конкретної задачі. 
9. Систематизація матеріалів, оформлення звітів і залік з виробничої практик. 

Зміст практики 

Виконання завдань практики передбачає вивчення: 

− процесу функціонування системи на основі теоретичних знань з інформаційних 
технологій та їх зв’язків з виробничими технологіями із урахуванням виробничих, 
економічних та суспільних  відносин;  

− суспільні, економічні та психологічні аспекти виробничої діяльності (місцеві 
особливості); 

− плану роботи керівника інформаційного підрозділу; 

− вивчення рівня технологічного розвитку підприємства, аналіз задач його 
інформаційного підрозділу, аналіз стану інформаційної системи. 

Студент, який виконує програму практики, повинен: 

− виконувати окремі пункти програми згідно з індивідуальним завданням; 

− надавати керівнику практики результати виконання кожного пункту програми у 
вигляді електронних документів та текстів комп’ютерних програм. 

Студент, який перебуває на практиці, повинен знати, що: 

− можливий поточний контроль часу його перебування в аудиторіях; 

− можлива перевірка ведення студентом поточних записів, складання документів, 
наявності індивідуального плану роботи та інше; 
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− цей контроль може здійснюватися груповим керівником, завідувачем кафедри, 
керівниками практики від вищого навчального закладу; 

− керівник практики контролює хід виконання програми, фіксуючи результат 
виконання кожного її пункту; 

− після закінчення практики здійснюється підсумковий контроль, який завершується 
заліком з практики. 

Індивідуальні завдання 

З метою набуття студентами під час практики умінь і навичок самостійного 
розв’язання виробничих та організаційних проблем керівник практики включає в програму 
практики індивідуальні завдання виробничого характеру: 

− вивчити і описати конкретну сучасну інформаційну технологію; 

− вивчити і описати сучасну організацію розробки і впровадження інформаційних 
систем; 

− провести самостійно розробку окремої задачі, модуля інформаційної системи. 
Виконання індивідуального завдання активізує діяльність студентів, розширює їх 

світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і 
спрямованим.  

Завдання включає наступні розділи: 

− Перелік програмного й апаратного забезпечення, у розробці й експлуатації якого 
студент особисто брав участь.  

− Перелік робіт, у яких студент брав участь, у випадку групового завдання. 

− Архітектурні особливості апаратного забезпечення, що  використовувалось під час 
практики. 

− Обов’язки, що студент виконував під час проходження практики. 
Рекомендовані теми завдань: 

− Сучасне системне та прикладне програмне забезпечення. 

− Комп’ютеризовані системи управління і автоматики та автоматизовані робочі 
місця на підприємствах. 

− Комп’ютерні мережі, їх встановлення, налагодження і експлуатація. 

− Системи керування базами даних. 

− Системи автоматичної обробки економічної інформації. 
− Проектування автоматизованих інформаційних систем. 

− Технологія автоматизованої обробки інформації. 
− Передові методи програмування та алгоритмічні мови. 

− Технологія розробки програмного забезпечення. 
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14. Синтес А. Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование. 
М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002. 672 с. 

15. Трофименко О.Г., Прокоп Ю.В., Швайко І.Г., Буката Л.М., Шаповаленко В.А., Леонов Ю.Г., 
Ясинський В.В. С++. Теорія та практика: Навч. посібник. 2011. 587 с. 

16. Хейлсберг А., Торгерсен М., Вилтамут С., Голд П. Язык программирования C#. СПб.: 
Питер, 2011. 784 с. 

17. Шарп Д. Microsoft Visual C#. Подробное руководство. СПб.: Питер, 2017. 848 с. 

Методичні рекомендації 

До початку практики керівник складає завдання-проект для кожного з практикантів. 
Практикант протягом всього періоду практики розробляє програмний продукт (модуль) 
відповідно до завдання. Практикант має знаходитись на базі практики не більше 6 робочих 
годин (відповідно до розкладу, складеного груповим керівником практики). Присутність 
практиканта відмічається у відповідному журналі на кафедрі. 

Перший день практики. 

− Практикант отримує завдання від групового керівника практики. 

− Обговорення з керівником та аналіз вимог до програмного продукту (модуля). 

− Пошук та обговорення стратегії проектування і реалізації проекту. 

− Планування робіт по розробці програмного продукту (модуля). 

− Розробка моделі (архітектури) програмного продукту (модуля). 

− Створення проекту реалізації програмного продукту (модуля). 
Наступні дні практики. 

− Знайомство з можливими платформами реалізації проектів. 

− Вивчення та вдосконалення навичок роботи у вибраному програмному 
середовищі. 

− Вивчення (вдосконалення) знань з обраної мови програмування. 

− Створення програмного забезпечення за допомогою мов програмування. 

− Консультації у керівника практики з питань реалізації програмного продукту. 

− Розробка тестових матеріалів для тестування та налагодження програмного 
продукту. 

− Тестування та налагодження програмного продукту з використанням тестів. 

− Аналіз отриманих результатів тестування. 

− Уточнення моделі проекту, правка алгоритму програми, повторне тестування. 
Останні три дні практики 

− Підготовка звіту з практики. 

− Відбір матеріалів. 
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− Звіт практиканта перед керівником практики. 

− Здача звітної документації керівнику практики. 

Форми та методи контролю 

Критерії оцінювання результатів практики студентів 

− ступінь виконання студентами завдань практики;  

− якість знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній 
документації;  

− рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх 
фахівців.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої практики: 

“Зараховано” – всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння 
студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні та практичні знання, пов’язані з 
особливостями і засобами діяльності інженера-програміста. Виявлено вміння оцінити 
повноту алгоритмічних засобів і інформаційного забезпечення системи управління; 
сформулювати задачу дослідження, будувати стосунки і працювати у групі. 
Продемонстрована активність та ініціативність у формулюванні задач дослідження. Звіт 
подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-
практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 
підпис керівника. Характеристика-відгук позитивна. 

“Не зараховано” – завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання 
завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з 
помилками. Щоденник не вірно оформлено. Характеристика-відгук негативна. 

Вимоги до звіту 

Наприкінці практики студент повинен надати керівнику щоденник практики, який 
містить завдання-звіт із практики, пакет документів на фахову кафедру: 

Звіт про виконання  включає: 

1. Конспект (електронний варіант) з описом алгоритмів і програм, які практикант 
розробляв під час проходження практики 

2. Опис та текст програм. 
3. Технічну документацію користувача програмної системи. 
4. Звіт про виконання індивідуального завдання. 
До кожного звіту додається диск з текстом програми. 
На оформлення матеріалів для звіту студенту надається 3 дні. 
Підведення підсумків практики проводиться в такому порядку: 

1. В останній день практики завдання-звіт здається груповому керівнику. Груповий 
керівник виставляє попередню оцінку за виконання кожного виду роботи. 

2. Призначається дата заліку. На залік студент готує звіт-презентацію з коротким 
змістом поставлених і розв’язаних задач. Підводяться підсумки на засіданні залікової комісії, 
на якому приймається остаточне рішення щодо оцінки роботи практиканта, враховуючи звіт. 

3. Після заліку проводиться заключна конференція, на якій студенти представляють 
результати практики, висловлюють свої зауваження, пропозиції щодо проведення практики. 

Якщо з поважних причин студент не виконав завдань, передбачених робочою 
програмою практики, йому може бути продовжено термін практики.  

Керівництво, контроль і місце продовження практики визначається рішенням кафедри 
і розпорядженням деканату факультету. 

Якщо студент отримав незадовільну оцінку за практику, то він буде відрахований з 
університету за невиконання навчального плану. 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА НА 4 КУРСІ 

Час проведення: 8 семестр. 
Тривалість практики: 4 тижні. 
Можливі бази практики: кафедра інформатики і кібернетики; інформаційно-

обчислювальний центр університету; інші підрозділи університету, які використовують 
комп’ютерну техніку для виконання завдань; підприємства та організації, з якими укладено 
договір про співпрацю. 

Мета і завдання виробничої практики 

Основна мета практики – формування у студентів професійних практичних знань, 
вмінь і навиків, необхідних для успішної професійної діяльності інженера-програміста в 
організаціях і підприємствах, що розробляють і експлуатують програмне забезпечення.  

Також метою виробничої практики є закріплення та поглиблення студентами 
теоретичних знань і практичних навичок, ознайомлення з виробничим процесом і 
технологічним циклом виробництва, відпрацювання фахових вмінь і навичок, а також збір 
фактичного матеріалу для виконання дипломних робіт (проектів). 

Основними завданнями виробничої практики на даному етапі є: 

− вивчення інформаційно-комунікаційної структури підприємства, організації, 
установи (інформаційного відділу, комп’ютерного центру, лабораторії), ознайомлення з 
тематикою задач, що розв’язуються; 

− ознайомлення з методами і організацією роботи, зі змістом та умовами праці 
інженера-програміста; 

− практична підготовка до самостійної роботи в якості інженера-програміста; 

− збір матеріалів для виконання досліджень з тематики кваліфікаційної роботи. 
Перелік компетентностей, які набуваються у процесі вивчення курсу: 

Загальні: 

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
– Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
– Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
– Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
– Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
– Здатність працювати в команді. 
– Здатність бути критичним і самокритичним. 
– Здатність розробляти та управляти проектами.  
– Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
– Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
– Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
Фахові: 

– Здатність до логічного мислення, формулювання та досліджування математичних 
моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування  вибору методів і 
підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, 
інтерпретування отриманих результатів. 

– Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів 
статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу. 

– Здатність  до системного мислення, застосування  методології системного аналізу 
для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язанні 
системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 
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– Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням 
різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, 
логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами 
даних і механізмами управління.  

– Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої 
оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання 
прикладних задач в галузі комп’ютерних наук. 

– Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 
системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників 
результативності функціонування операційних систем і системного програмного 
забезпечення.  

– Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів 
і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та експлуатації 
розподілених систем паралельної обробки інформації. 

– Здатність до аналізу та функціонального моделювання  бізнес-процесів, побудови і 
практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-
технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування ІС, синтезу складних систем на 
засадах використання її комп’ютерної моделі. 

– Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для 
управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і 
сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 

За результатами проходження виробничої практики студенти повинні: 

Знати: структуру установи, організації, клас задач, що розв’язує установа, організація 
в галузі інформаційного забезпечення, порядок прийому і передачі їх в експлуатацію; 
принципи побудови інформаційних моделей задач, що досліджуються; можливості 
застосування результатів дослідження;  основні джерела науково-технічної інформації зі 
спеціальності; технологію програмування загального і спеціального програмного 
забезпечення; організацію інформаційних служб; мету, задачу кваліфікаційної роботи і 
методи її виконання. 

Вміти: оцінити повноту алгоритмічних засобів і інформаційного забезпечення 
системи управління; сформулювати задачу дослідження; здійснити постановку конкретної 
задачі і вибір методу її розв’язання та його алгоритмізацію; розробити програму і план 
дослідження; вести самостійний пошук науково-технічної інформації з питання, що 
досліджується; застосувати засоби математичного забезпечення інженерних та економічних 
задач, пакети прикладних програм; використовувати та розробляти інформаційні системи та 
бази даних; аналізувати результати і давати їх фізичну інтерпретацію та встановлювати 
область застосування; оформляти та вести науково-технічну документацію. 

Набути навички: роботи на посаді інженера-програміста; використання сучасного 
інформаційного та програмного забезпечення; організації виробничої та науково-дослідної 
роботи; роботи з базами даних та інформаційними системами; оформлення документації і 
звіту про виконання науково-дослідних робіт. 

Головним критерієм оцінки результативності практики є рівень сформованості 
професійно значущих вмінь та рівень професійної направленості майбутнього фахівця 
(зацікавленість в професії, активність, творче та відповідальне відношення до роботи фахівця 
з інформаційних технологій тощо). 

Зміст та завдання виробничої практики 

Виробнича практика охоплює тривалий період щоденної систематичної роботи на 
підприємстві (інформаційному підрозділі підприємства), тому створюються сприятливі 
умови для поглибленого цілісного і системного виконання практикантом своїх обов’язків, 
постійного спілкування із спеціалістами, вивчення специфіки виробництва та інформаційних 
систем його підтримки. 
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Поступове пізнання майбутньої роботи зміцнює інтерес до професії, породжує 
захоплення роботою спеціаліста з інформаційних технологій. Студенти в повній мірі 
відчувають себе спеціалістами, які несуть повну відповідальність за функціонування 
відповідної інформаційної системи. 

На період виробничої практики студенти стають повноважними членами виробничих 
колективів і, таким чином, підкоряються внутрішньому розпорядку,  користуються єдиними 
вимогами до своїх обов’язків, дотримуються трудової дисципліни, підприємства, виконують 
загальний план роботи підрозділу. Як члени виробничого колективу студенти беруть участь 
в організації та формуванні колективної думки – на технічних нарадах робочих груп та 
підрозділу, в роботі з замовниками та керівництвом підприємства, вивчають і узагальнюють 
передовий досвід спеціалістів. 

Відносини студентів із спеціалістами будуються на основі виробничих стосунків, 
взаємної поваги, взаєморозуміння. Досвід передових спеціалістів не лише вивчається і 
узагальнюється, а й осмислюється з позицій сучасних підходів до проблем інформатизації. 
Особистий досвід, який студент набуває, ґрунтується на виявленні та аналізі причин успіхів і 
невдач, визначенні шляхів корегування своєї роботи.  

Під час практики студенти проводять експериментальну роботу, збирають і 
узагальнюють матеріали для написання випускної (кваліфікаційної, дипломної) роботи зі 
спеціальності.  

Обов’язки підприємства – бази практики: 

1. Приймати студентів ІV курсів факультету інформатики, математики та економіки 
МДПУ імені Б. Хмельницького на практику для розвитку і вдосконалення виробничих та 
технологічних вмінь та навичок, набутих студентами на попередніх практиках, практичної 
перевірки готовності студентів до роботи на виробництві, формування специфічних 
професійно-виробничих вмінь інженера-програміста згідно з програмою практики. 

2. У випадку виробничої необхідності ставити практикантів на робочі місця. 
3. Призначати наказом кваліфікованих фахівців для безпосереднього керівництва 

практикою. 
4. Створювати умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх 

до роботи на місцях, які не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 
5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. 
6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись апаратним та програмним забезпеченням інформаційного 
підрозділу, необхідною документацією, довідниками, каталогами для виконання програми 
практики. 

7. Забезпечити облік виходів студентів-практикантів на роботу. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
навчальний заклад. 

8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, 
в якій відобразити якість виконання програми практики та підготовленого ним звіту. 

Обов’язки кафедри: 

1. Надавати постійну методичну та практичну допомогу базовим закладам. 
2. Призначати керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
3. Забезпечувати дотримання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку. 
4. Забезпечувати контроль за виконанням студентами програми практики. 
Основні завдання виробничої практики студентів  

1. Розвиток і удосконалення виробничих та технологічних вмінь та навичок, набутих 
студентами на попередніх практиках: 
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− комплексне вивчення системи роботи підрозділу, систем інформаційного 
забезпечення його діяльності, особливостей цих систем, які випливають із специфіки роботи 
підрозділу; 

− формування вмінь і навичок практичної роботи з колегами, керівництвом, 
замовниками тощо; 

− визначення і вирішення виробничих завдань, що стоять перед колективом 
відповідного підрозділу; 

− проектування виробничого процесу на основі вивчення інформаційних технологій, 
які експлуатуються, виробничих завдань, проектів нових задач та підсистем;   

− здійснення перспективного і поточного планування роботи; 

− вибір та оптимальне використання технологій, інструментальних засобів та 
методів, специфічних прийомів виробництва, виходячи із загальної та колективної мети 
роботи підприємства, із особливостей виробництва та  виробничого колективу; 

− впровадження нових, сучасних інформаційних технологій у роботу;  

− аналіз процесу і результатів роботи спеціалістів та своєї роботи. 
2. Практична перевірка готовності студента до роботи на виробництві: 
− формування всебічних вмінь і навичок виробничої діяльності; 
− забезпечення зв’язку теоретичних знань з конкретними інформаційними 

технологіями та методологіями їх використання, з реальним виробничим процесом 
підприємства; 

− дослідження тенденцій розвитку інформаційних технологій, які використовуються 
на підприємстві, та складання перспективного плану або прогнозу їх розвитку. 

3. Формування  специфічних  професійно-виробничих вмінь інженера-програміста:  

− скласти і реалізувати проект впровадження програмного забезпечення; 

− обґрунтовано добирати, ефективно використовувати різноманітні форми, методи, 
прийоми і способи проектування та реалізації програмних систем. 

4. Формування у студентів творчого, дослідницького підходу до професійної 
діяльності. 

Під час виробничої практики студент має оволодіти такими професійно-

виробничими вміннями: 

− визначення і розв’язання конкретних виробничих завдань, виходячи з загальної 
мети виробництва і загальних тенденцій і перспектив розвитку інформаційних технологій із 
врахуванням індивідуальних особливостей конкретного підприємства та особливостей його 
ринкової орієнтації; 

− оволодіння системою конкретних виробничих вмінь: розробити сумісно з 
керівництвом, замовниками та колегами перспективу майбутньої діяльності, спланувати 
роботу, розподілити між членами робочої групи, організувати контроль, взаємоконтроль й 
самоконтроль членів групи, визначити місце даної технології, підсистеми, модуля в загальній 
системі інформаційної підтримки (управління) роботою підприємства, використовувати 
систему загальних принципів побудови інформаційних систем, здійснювати вплив на 
рішення керівництва та замовників відповідно до специфіки завдань та конкретних ситуацій; 

− здійснення й планування виробничої та дослідницької діяльності; 
− використання різноманітних методів керівництва виробничою діяльністю; 

− організація виробничого колективу для виконання поставлених мети і завдань; 

− працювати згідно з планами підрозділу та підприємства; 

− вміння залучати спеціалістів інших підрозділів та представників замовника до 
співробітництва у виробничому процесі та стадії аналізу і проектування; 

− вміння використовувати ефективні інформаційні технології; 
− вироблення вмінь наукових досліджень з тих проблем, які виявляються у зв’язку з 

підготовкою дипломних робіт, наукових статей, конференцій; 
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− вміння підготовки і проведення поточних організаційних заходів з членами 
колективу; 

− формування соціальної гнучкості в період адаптації до нового соціально-
виробничого середовища. 

Індивідуальні завдання 

З метою набуття студентами під час виробничої практики умінь і навичок 
самостійного розв’язання виробничих, організаційних та наукових проблем керівник 
практики від кафедри інформатики і кібернетики за узгодженням з груповим керівником 
практики від підприємства включає до програми практики індивідуальні завдання 
виробничого характеру: 

− вивчити і описати конкретну сучасну інформаційну технологію; 

− вивчити і описати сучасну організацію розробки і впровадження інформаційних 
систем; 

− провести самостійно розробку окремої задачі, модуля інформаційної системи, яка 
розробляється та підтримується на підприємстві; 

− визначити тему та зміст наукового дослідження, пов’язаного з дипломною 
роботою; 

− підібрати відповідну літературу до дипломної роботи; 

− визначити тему доповіді на конференції з практики та підготувати цю доповідь. 
Виконання індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх 

світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження виробничої практики конкретним і 
цілеспрямованим. 

Для успішного досягнення мети, виконання завдань виробничої практики важливо 
зберегти наступність у проходженні усіх видів практик на одному базовому підприємстві і 
його інформаційному підрозділі (якщо це можливо). 

Виконання завдань виробничої практики передбачає: 

1. Ознайомлення з системою роботи інформаційного підрозділу підприємства:  

− комп’ютерно-програмною базою підприємства загалом та його інформаційного 
підрозділу; 

− діяльністю виробничого колективу, робочих груп, керівників, замовників; 

− планами та програмами діяльності інформаційного підрозділу, специфічними 
особливостями його завдань та функціонування; 

− з основними ланками управління виробничим процесом. 
2. Вивчення: 
− структури підприємства, його виробничих цілей та завдань, інформаційної 

системи та підрозділів її експлуатації; 
− системи роботи підприємства та його інформаційного підрозділу; 

− виробничої програми, теоретичних і технологічних планів діяльності підприємства 
і його інформаційної системи;  

− процесу функціонування системи на основі теоретичних знань з інформаційних 
технологій та їх зв’язків з виробничими технологіями із урахуванням виробничих, 
економічних та суспільних  відносин, притаманних підприємству;  

− суспільних, економічних та психологічних аспектів виробничої діяльності (місцеві 
особливості); 

− плану роботи керівника інформаційного підрозділу. 
3. Самостійна розробка і впровадження окремих задач, модулів, підсистем: 

− вивчення рівня технологічного розвитку підприємства, аналіз задач 
інформаційного підрозділу, аналіз стану інформаційної системи; 

− розробка проекту конкретного фрагмента, модуля інформаційної системи; 
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− розробка сценаріїв, специфікацій, технічних завдань та іншої проектної 
документації; 

− розробка компонентів проектної та технічної документації з використанням 
графічних мов специфікацій; 

− аналіз проектної і технічної документації на рівні взаємодії компонентів 
програмного забезпечення; 

− підготовка технологічної (апаратної та програмної) бази проекту; 

− розробка коду програмного продукту на основі готових специфікацій на рівні 
модуля; 

− тестування і налагодження програмних модулів з використанням спеціалізованих 
програмних засобів; 

− інтеграція модулів у програмну систему. 
4. Взаємодія із замовниками та колегами: 

− вивчення особливостей організації комунікації між працівниками підрозділу; 

− участь у роботі колективу розробників, зокрема, з використанням програмних 
засобів, призначених для групової роботи над проектом; 

− своєчасне виконання своїх задач; 

− участь у консультаціях та виробничих нарадах. 
5. Складання  характеристики підприємства та його інформаційного підрозділу. 

6. Наукова та дослідницька робота: 

− проведення наукових досліджень з метою удосконалення технологій, пошуку 
нових підходів і методів розв’язання розглянутих задач; 

− проведення обчислювальних експериментів з метою порівняння ефективності 
використовуваних і пропонованих інформаційних технологій, методів та алгоритмів; 

− збір матеріалу за темою дипломної роботи; 

− підготовка матеріалів для доповіді на науково-методичній конференції у закладі 
вищої освіти; 

− підготовка матеріалів до презентації на конференції за результатами виробничої  
практики.  

У ході виробничої практики для студентів доцільно проводити спеціальні заняття та 
екскурсії. На заняттях вивчаються конкретні сучасні інформаційні технології та 
інформаційні системи, технології організації розробки, впровадження та супроводження 
інформаційних систем, інші загальні практичні теми. Під час екскурсій практиканти 
знайомляться з сучасними методами організації роботи підприємства з використанням 
інформаційних технологій. 
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Методичні рекомендації 

У роботі практикантів виділяються три напрямки діяльності: навчальний, 
виробничий, науково-дослідницький. Цю діяльність доцільно розподілити таким чином: 

І тиждень практики: 

1. Ознайомлення і вивчення роботи підприємства, інформаційного підрозділу, його 
матеріальної інформаційної бази, колективу. Бесіди з керівником підприємства, 
інформаційного підрозділу, його заступниками з окремих напрямків роботи.  

2. Закріплення студентів-практикантів за підрозділами, бесіди з керівником 
підрозділу, з представниками замовників, іншими членами колективу. Ознайомлення з 
порядком роботи підрозділу, з інформаційною системою, вивчення її структури, складу, 
переліку функцій. 

3. Вивчення документації інформаційної системи, планів її розвитку та роботи 
інформаційного підрозділу, структури підрозділу та організації його роботи, вивчення 
досвіду роботи спеціалістів, керівників робочих груп, вивчення іншої документації. 

4. Вивчення технологій, методів роботи інформаційного підрозділу, його керівника 
шляхом поточної присутності та відвідування організаційних заходів підрозділу.  

5. Вивчення на практичних прикладах вимог керівників та замовників до 
функціонування інформаційної системи, до працівників підрозділу, критерії оцінки якості 
інформаційної системи.  

6. На основі зібраних матеріалів про організацію роботи підприємства, інформаційної 
системи, плану роботи інформаційного підрозділу студент-практикант складає 
індивідуальний план роботи на весь період проходження практики і затверджує його у 
групового керівника виробничої практики.  

Наступні тижні практики: 

Студент-практикант працює у відповідності з індивідуальним планом, який 
затверджується груповим керівником виробничої практики. Він виконує такі завдання: 

1. Самостійно виконує такі функції інженера-програміста: 

− вивчає технології розробки та супроводження інформаційних систем, які 
функціонують у відповідному підрозділі; 

− вивчає методи організації виробничої діяльності підрозділу та його зв’язки з 
іншими підрозділами підприємства та організаціями-замовниками;   

− отримує від керівника практики з боку підприємства індивідуальне завдання на 
період виробничої практики; 

− розробляє вихідну документацію до проекту, який є змістом індивідуального 
завдання, та узгоджує її з керівником практики; 
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− виконує роботи з аналізу, проектування та реалізації проекту, який є змістом 
індивідуального завдання; 

− виконує поточну роботу в рамках обов’язків, отриманих від керівника практики з 
боку підприємства; 

− збирає матеріали для виконання дослідно-експериментальної частини дипломної 
роботи, підготовки наукової статті, виступу на науковій конференції; 

− відвідує наради, семінари та інші заходи, які проводяться у відділі. 
2. Дослідницька та творча робота практиканта: 

− підготовка реферату-доповіді по одному з актуальних питань теорії та практики у 
галузі інформаційних технологій; 

− вивчення, узагальнення передового досвіду використання сучасних інформаційних 
технологій; 

− постановка експерименту з проблеми дипломної роботи, добір матеріалів для 
дипломної роботи. 

Останні три дні практики 

1. Підготовка звіту з виробничої практики. 
2. Відбір матеріалів. 
3. Звіт практиканта на нараді підрозділу та отримання відгуку на проходження 

практики від керівника практики з боку підприємства. 
4. Здача звітної документації груповому керівнику практики. 

Форми і методи контролю 

Критерії оцінювання результатів виробничої практики студентів 

− ступінь виконання студентами завдань практики;  

− якість педагогічних знань, проявлених під час практики та їх відображення у 
звітній документації;  

− рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх 
фахівців.  

Критерії оцінювання виробничої практики 4-го курсу 

Вид роботи 
Кількість балів за рівнями 

творчий продуктивний репродуктивний 

Відгук з підприємства   20 18 15 

Зовнішнє оформлення звіту (титульний 
аркуш, нумерація сторінок, наявність змісту, 
вступу, висновків, літератури тощо) 

10 8 7 

Основна частина 20 18 15 

Висновки (самоаналіз практики, пропозиції) 20 19 15 

Додатки (щоденник практиканта, власні 
розробки тощо ) 

30 26 22 

Всього 90-100 75-89 60-74 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX не задовільно з можливістю повторного складання 
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0-34 F 
не задовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 

 

Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої практики: 

Оцінка A “відмінно” – всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено 
вміння студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні та практичні знання, 
пов’язані з особливостями і засобами діяльності інженера-програміста. Виявлено вміння 
оцінити техніку ОЦ, повноту алгоритмічних засобів і інформаційного забезпечення системи 
управління; сформулювати задачу дослідження, будувати стосунки і працювати у групі. 
Також продемонстрована активність та ініціативність у формулюванні задач дослідження. 
Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику 
студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження 
практики, є характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. 
Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – “відмінно”. 

Оцінка B “добре” – завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Виявлено 
вміння студента застосовувати теоретичні та практичні знання, пов’язані з особливостями і 
засобами діяльності інженера-програміста. Виявлено вміння формулювати задачі 
дослідження та застосовувати засоби математичного забезпечення інженерних та 
економічних завдань, але алгоритми шаблонні, не виявлено творчого, індивідуального 
підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з колегами. Звіт подано у встановлений 
термін, який містить  всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта 
зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, 
підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук 
позитивна, оцінка керівника за практику від бази – “дуже добре”. 

Оцінка C “добре” – завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання 
завдань, зокрема розробка плану реалізації проекту, допускалися незначні помилки. 
Виявлено вміння розробляти програмні продукти, але алгоритми шаблонні. Звітна 
документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст 
роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника 
від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 
керівника за практику від бази – “добре”. 

Оцінка D “задовільно” – завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході 
виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або 
оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка 
керівника за практику від бази – “задовільно”. 

Оцінка E “достатньо” – завдання виконано з помилками. Всі завдання практики 
виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. 
Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази 
– “задовільно”. 

Оцінка FX “незадовільно” – завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення 
контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види педагогічної діяльності. Звітна 
документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук. 

Вимоги до звіту 

Наприкінці виробничої практики студент повинен здати щоденник практики, який 
зокрема містить завдання-звіт студента із практики, пакет документів на фахову кафедру. 

На фахову кафедру (кафедру інформатики і кібернетики): 
1. Конспект з описом інформаційної технології, з якою практикант ознайомився під 

час проходження практики. 
2. Конспект з описом структури інформаційного підрозділу, структури 

інформаційної системи, переліком задач, які вирішуються інформаційним підрозділом та 
інформаційною системою. 
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3. Звіт про виконання індивідуального завдання.  
4. Матеріали та документи, розроблені студентом-практикантом під час виконання 

індивідуального завдання у вигляді додатку до індивідуального завдання. Конкретний 
перелік та зміст документів визначається керівником практики. 

Підведення підсумків практики 

Підведення підсумків виробничої практики проводиться у три етапи. 
На першому етапі керівник від бази практики і керівник від університету за 

результатами практики виставляють загальну оцінку. 
На другому етапі керівник бази практики затверджує загальну оцінку за всі види 

діяльності практиканта, враховуючи виконану роботу, його ставлення до обов’язків. 
Третій етап підведення підсумків (диференційований залік) проводиться комісією, 

складеною на факультеті. Комісія приймає остаточне рішення щодо оцінки виробничої 
практики студента. Ця оцінка заноситься до заліково-екзаменаційної відомості і залікової 
книжки студента. 

Якщо з поважних причин студент не виконав обсяг завдань, передбачених робочою 
програмою виробничої практики, він має право на повторне проходження практики. 
Керівництво, контроль і місце проходження практики визначається рішенням кафедри і 
розпорядженням деканату факультету. 

Якщо студент отримав незадовільну оцінку за виробничу практику, то він 
відраховується з університету за невиконання навчального плану. 
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Додаток Р 

Програма виконання дипломних робіт майбутніми інженерами-

програмістами 
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ВСТУП 
Виконання дипломної роботи є важливим етапом професійної підготовки 

майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти. За допомогою 
дипломної роботи здійснюється закріплення і оцінювання професійних 
компетентностей випускників, які необхідні для подальшої продуктивної 
діяльності за фахом. 

Результатом дипломних робіт майбутніх інженерів-програмістів здебільшого 
є дослідження з певного питання та прототип програмного продукту. Для 
розробки великих за обсягом проектів створюються проектні команди – декілька 
студентів працюють над окремими аспектами проблеми, створюючи один 
продукт. Таке виконання вимагає від студентів підвищеної відповідальності, а 
також потребує додаткової уваги з боку наукового керівника.  

У процесі виконання роботи студенти повинні максимально наблизитися до 
процесу виконання реального проекту, тому проект має передбачати використання 
сучасних технологій, інтегрування даних або сервісів зі сторонніми розробками, 
проектування архітектури, організацію взаємодії між учасниками команди тощо.  

Загальні рекомендації для викладачів щодо організації виконання дипломних 

робіт майбутніми інженерами-програмістами:  

1. В умовах роботи в команді навіть студенти старших курсів недостатньо 
готові займатися управлінням проектами, що вимагає систематичної роботи 
викладача.  

2. Навчальні проекти здебільшого передбачають паралельну розробку вимог і 
роботу з програмування. Дуже важливо мати добре розписані вимоги до початку 
написання коду. Оскільки студенти не дуже якісно виконують це завдання, 
доцільно використовувати Agile-підхід.  

3. Основною проблемою великих проектів є забезпечення наступності роботи. 
Випускники завершують навчання, і знання про розроблюваний ними проект 
втрачаються разом з ними, а часто і код. У зв’язку з цим важливим завданням 
організації навчальних проектів є забезпечення збереження відомостей про проект 
у письмовому вигляді з використанням систем контролю версій.  

4. Перед початком роботи бажано якомога точніше оцінити обсяг проекту, 
щоб братися тільки за ті, які можна довести до кінця за відведений на написання 
дипломного проекту час. 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Програма виконання дипломних робіт для студентів освітнього ступеня 

“бакалавр” галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 122 Комп’ютерні 
науки розроблена на основі Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 
1556-VII; Положення про організацію освітнього процесу в Мелітопольському 
державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, 
затвердженого наказом ректора № 5/01-05 від 25.02.2016 р.; Положення про 
дипломні роботи на здобуття освітнього ступеня “Бакалавр”, “Магістр” та 
освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” у Мелітопольському державному 
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, затвердженого Вченою 
радою МДПУ ім. Б. Хмельницького від 17.06.2015 р. протокол № 12; Державного 
стандарту України ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
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Структура і правила оформлення” та інших нормативних документів, що 
стосуються вищої освіти. 

2. Дипломна робота/проект – це індивідуальне завдання інтегрованого 
науково-дослідного, творчого чи проектно-конструкторського  характеру, яке 
здобувач вищої освіти виконує на завершальному етапі фахової підготовки і яке є 
однією з форм виявлення рівня теоретичних і практичних знань, вміння 
застосовувати їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, 
соціальних та виробничих завдань [6]. 

Дипломна робота освітнього ступеня “бакалавр” галузі знань 12 Інформаційні 
технології спеціальності 122 Комп’ютерні науки – це завершена кваліфікаційна 
робота випускника, яка передбачає створення нового програмного продукту: 
інформаційних систем, окремих програмних модулів й ін. з урахуванням 
сучасного стану ІТ-галузі, розвитку комп’ютерних наук, економічних й 
ергономічних вимог. 

3. Цілі виконання дипломної роботи: 
– розширення і закріплення загальних і фахових компетентностей шляхом 

застосування знань, умінь, здатностей до комунікації, автономії і відповідальності 
у процесі вирішення конкретних організаційних і виробничих завдань; 

– осмислення професійних проблем, оволодіння методами самостійного 
дослідження; 

– визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-
професійної програми, його готовності до діяльності за фахом. 

Дипломна робота має містити результати вирішення прикладних завдань 
(розробка програмних засобів й їх окремих модулів), елементи 
експериментального дослідження й теоретичного обґрунтування.  

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 
Виконання дипломної роботи складається з таких етапів: 
1. формулювання теми; 
2. підбір і аналіз інформаційних джерел, необхідних для виконання роботи; 
3. вибір напрямку роботи, постановка завдання; 
4. розроблення та затвердження технічного завдання; 
5. виконання роботи, розроблення програмного проекту, підготовка 

основних розділів пояснювальної записки; 
6. виконання роботи, тестування програмного проекту, виправлення 

помилок, впровадження, розроблення додаткових розділів пояснювальної 
записки; 

7. оформлення супровідної документації; 
8. попередній захист на випусковій кафедрі; 
9. захист в екзаменаційній комісії. 
Основні етапи роботи над програмним проектом викладені у відповідності до 

[4]: 
1. Вибір теми роботи. Тема має бути актуальною і мати теоретичну або 

практичну значущість. Показником актуальності теми є її відповідність сучасному 
стану ІТ-індустрії, що ґрунтується на урахуванні поточних і перспективних 
проблем і завдань галузі, використовуваних технологій і підходів до організації 
роботи тощо. Для забезпечення такої відповідності необхідно підтримувати 
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зв’язки з представниками ІТ-підприємств, вивчати їхній досвід і формувати 
тематику дипломних робіт з урахуванням виявлених трендів. Тематика робіт має 
бути цікавою для студентів, а також відповідати вимогам до рівня підготовки 
випускників освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 122 Комп’ютерні науки. 
Кожна тема повинна висвітлювати окрему частину загальної проблеми, та, 
бажано, незалежно вестися й оцінюватися.  

2. Розробка концепції проекту. Проект зазвичай створюється під конкретні 
потреби користувачів, які необхідно попередньо вивчити та проаналізувати. У 
процесі концептуального проектування потрібно враховувати, що створюється 
інструмент, яким будуть користуватися звичайні люди, тому програмний продукт 
повинен бути максимально зрозумілим. Необхідно виконати порівняльний аналіз 
існуючих систем, виявити переваги та недоліки їх функціональності та спрямувати 
роботу на створення “ідеального” продукту, який максимально задовольняє 
потреби цільових користувачів.  

3. Організація процесу роботи у групі. З цією метою необхідно забезпечити:  
– розподіл завдань за проектом і відповідальністю;  
– контроль виконання окремих модулів і їх інтеграції;  
– використання засобів спільної роботи над проектом;  
– налагодження взаємодії та спілкування між учасниками проекту.  
Доцільно обрати одного студента лідером групи та делегувати йому контроль 

над виконанням проекту. Інші члени команди розподіляються відповідно до 
кваліфікації та уподобань. Найчастіше виділяють як мінімум тестера, дизайнера, 
проектувальника інтерфейсів тощо. Виконавці можуть поєднувати ці ролі, 
наприклад, всі студенти можуть виконувати тестування продукту.  

Необхідним є використання інформаційних систем для контролю виконання 
проекту, наприклад: Redmine, Git, GitHub, Eclipse, Wiki, Bugzilla. Моніторинг 
задач і їх обговорення можна здійснювати за допомогою Redmine. Skype 
знадобиться для організації чатів і сумісних дзвінків, для миттєвого обговорення 
проблем. Git на базі Bitbucket може бути використаний як спільне сховище кодів. 
Wiki – для ведення документації по проекту. Bugzilla – для відстеження помилок 
проекту. 

4. Вибір методології розробки. Рекомендується виконувати проект за Agile 
методологією, створюючи ітерації на 1-2 тижні, залежно від складності задач. На 
ітерацію слід виносити найбільш актуальні на поточний момент задачі.  

5. Робота над інтерфейсом продукту. У процесі проектування інтерфейсу 
користувача слід дотримуватись принципу KISS (укр.: “не ускладнюй” або “роби 
коротше і простіше”): мінімум налаштувань, максимальна інтуїтивна зрозумілість, 
мінімалізм у дизайні. Для опису інтерфейсу на ранніх стадіях проекту 
використовуються мокапи (mockups) або вайфрейми (wireframes), за допомогою 
яких можна легко спроектувати та мінімально протестувати інтерфейс 
користувача.  

6. Робота над дизайном програмного продукту. Якщо у команді є дизайнер, 
то його завдання – на основі мокапів (муляжів, проектів) створити прийнятне 
кольорове рішення.  

7. Вибір і використання технологій розробки. Вибір технології 
обумовлюється поставленим завданням. Наразі, у вільному доступі є різноманітні 
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технології та інструменти, причому opensource продукти не поступаються 
пропрієтарним. Наприклад, для розробки веб-проекту можливо застосовувати такі 
технології та інструменти: 

1) для верстки веб-додатків – HTML5, twitter bootstrap; 
2) для розробки клієнтського додатку – Javascript, Jquery, twitter bootstrap 

plugins; 
3) для серверного програмування – PHP5, CakePHP; 
4) для розробки бази даних – MySql; 
5) для зовнішньої системи ідентифікації – Loginza; 
6) для створення Captcha – ReCapthca.  
8. Робота над якістю програмного продукту. Упродовж роботи над проектом 

необхідно контролювати якість його виконання. Якщо проектом не передбачається 
роль тестера, необхідно виконувати “перехресне” тестування. Хорошим стилем є 
тестування коду за допомогою UnitTests. Мінімально необхідне тестування для 
всіх значущих ділянок коду та повне тестування ядра. Окрім того, бажано, щоб 
перегляд коду періодично здійснював досвідчений програміст.  

9. Завершення проекту. Завершення проекту повинно відбуватися відповідно 
до поставлених завдань. Виконання проекту оцінюється керівником й 
екзаменаційною комісією.  

10. Передача проекту. Об’єм деяких проектів є занадто великим для одного 
року роботи, тому частина завдань переноситься на наступний рік. На цьому етапі 
постає проблема передачі коду, документації та знань по проекту наступним 
поколінням. Для цього код проекту необхідно зберігати, використовуючи системи 
контролю версій, вести документацію та зберігати у Вікі, зберігати всі знання та 
артефакти проекту у загальнодоступному для учасників проекту місці.  

11. Підтримка та продовження проекту. Якщо проект продовжується з 
попереднього року й виконано попередній пункт, то перед стартом проекту 
учасники повинні вивчити документацію і код. Після цього проект може 
виконуватися за звичайним сценарієм. 

Оскільки реальна промислова розробка програмного забезпечення нині 
вимагає вміння роботи в команді, у процесі виконання дипломного проекту слід 
забезпечити набуття майбутніми інженерами-програмістами досвіду спільної 
роботи над проектами. З цією метою доцільно використовувати додатковий 
інструментарій (системи керування завданнями і часом, багтреккери, системи для 
управління проектами, системи контролю версій, професійні середовища розробки 
тощо). 

У результаті послідовного проходження зазначених етапів студенти 
отримують програмний продукт і пояснювальну записку до нього, які подаються 
на захист до екзаменаційної комісії. 

На заключному етапі виконання дипломної роботи керівник перевіряє 
отримані результати; студент проходить нормоконтроль; відбувається попередній 
розгляд (захист) дипломної роботи у комісії, яка складається з науково-
педагогічних працівників випускової кафедри інформатики і кібернетики, з метою 
вирішення питання щодо допуску/недопуску випускника до захисту на засіданні; 
оформлюються необхідні документи, зокрема, відгук керівника; здійснюється 
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рецензування дипломної роботи; робота з усіма матеріалами надається до деканату 
факультету інформатики, математики та економіки. 
Використання сервісу Redmine для організації спільної роботи над проектом 

Сервіс Redmine [10] – це вільний серверним веб-застосунок для управління 
проектами та відстеження помилок. До системи входить календар-планувальник, 
діаграми Ганта для візуального представлення ходу робіт за проектом і строків 
виконання, є можливість використовувати Вікі та форуми для кожного проекту.  

Інструменти системи надають такі можливості:  
– ведення кількох проектів;  
– використання гнучкої системи доступу з використанням ролей і 

відстеження помилок;  
– ведення новин проекту, документів та управління файлами;  
– реалізація сповіщень про зміни за допомогою RSS-потоків та електронної 

пошти;  
– облік витрат часу;  
– налаштування власних полів для задач, затрат часу, проектів і 

користувачів;  
– інтеграція із системами керування версіями (SVN, CVS, Git, Mercurial, 

Bazaar і Darcs);  
– створення записів про помилки на основі отриманих листів; наявність 

багатомовного інтерфейсу (зокрема українською мовою);  
– підтримка СКБД: MySQL, PostgreSQL, SQLite. 
Для початку роботи із системою Redmine користувач з правами 

адміністратора (викладач – керівник дипломної роботи або студент – лідер групи 
розробників) має створити проект і зареєструвати інших користувачів-студентів. 
Необхідно додати кілька зареєстрованих користувачів у проект, активізувати їх і 
призначити їм одну або кілька ролей. За замовчуванням існують такі ролі: 
менеджер, розробник, генератор звітів. Ролі впливають на те, що кожен 
користувач може зробити у межах кожного проекту.  

Призначення ролі впливає на дозвіл у двох різних планах:  
1) роль вплине на вирішення всіх аспектів проекту, наприклад, роль 

“менеджер” дозволяє користувачу створювати нові проекти, управляти форумом, 
Вікі, репозиторієм тощо в основному в межах проекту;  

2) роль впливає на послідовність дій над завданням (нова – у роботі – 
вирішено – закрита – відмова), наприклад, Менеджер може поставити статус 
“Відмовити” за завданням, а Розробник – ні.  

Наступним кроком роботи з системою Redmine є створення завдань. Це 
може робити викладач (адміністратор) чи студент, якому відведена роль 
менеджера. Доцільно звернути увагу майбутніх інженерів-програмістів на 
правильне заповнення полів в оформленні завдання: тип завдання, заголовок, 
опис, пріоритет, замовник, мета, кінцевий термін виконання завдання, оціночний 
час виконання завдання.  

У системі наявні такі типи завдань:  
– Bug – помилка у роботі продукту, помилкова поведінка продукту 

(призначається завдання розробнику чи тестувальнику);  
– Feature – нове поліпшення, функціонал, нова логіка роботи продукту;  
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– Task – технічне завдання, призначається безпосередньому виконавцю;  
– Research – завдання на дослідження можливостей реалізації нового 

функціоналу;  
– Request – запит інформації в учасників проекту;  
– Idea – опис нової ідеї, призначається менеджеру, керівництву;  
– Discussion – обговорення всередині проекту, так само є типом завдань для 

внутрішніх, непроектних завдань.  
Заголовок завдання – короткий, унікальний опис завдання, потрібний для 

швидкого пошуку завдання у системі. У полі “Опис завдання” (description) 
докладно описується завдання, як воно має бути зроблене, як повинне виглядати 
виконане завдання. Зазначення пріоритету завдання показує його важливість 
порівняно з іншими завданнями у поточному проекті, що впливає на черговість 
виконання: чим вище пріоритет, тим швидше це завдання піде в розробку. У полі 
“Замовник” зазначається той, хто зацікавлений у виконанні цього завдання і 
запросив його виконання. Він же згодом буде перевіряти результат робіт і 
оцінювати їх виконання. “Мета” – кінцева мета, яку повинно вирішити виконане 
завдання. У полі “Deadline” постановником завдання зазначається дата надання 
готового продукту замовнику. Estimated time – оціночний час виконання завдання 
– заповнюється виконавцем або командою виконавців в “ідеальних годинах”, 
тобто скільки завдання займає часу порівняно з іншими.  

Процес роботи студентів над завданням відбувається таким чином. 
Спочатку завдання має статус “Нове” і призначається розробнику. Він на початку 
роботи переводить завдання у статус “Виконується”, а потім у статус “Вирішено”. 
Менеджер, коли бачать статус, перевіряє рішення і переводить у стан “Закрито” 
або в один з попередніх станів. Якщо заведений запис не буде вирішуватися з 
якихось причин – завдання отримує статус від менеджера “Відхилено”. 

Redmine надає можливість викладачу побачити коротке зведення за 
завданнями, що відображають статистику про закриті, відкриті й усі завдання, у 
різних блоках по трекерах, пріоритетах, користувачу, на якого призначено 
завдання, авторам завдань, версіями, категоріям. 

Використання діаграми Ганта у Redmine дозволяє відобразити завдання, які 
мають дату початку та дату завершення або пов’язані з версією з датою [2]. 
Використання сервісів Git і GitHub для організації спільної роботи над 

проектом 
Використання Git і GitHub дозволяє відслідковувати зміни у версіях, а також за 

допомогою практико-орієнтованих методів показати студентам способи організації та 
ведення спільної роботи над проектами [7].  

Github – це соціальна мережа для розробників, а також веб-сервіс хостингу 
проектів з використанням системи контролю версій Git. Користувачі можуть 
створювати необмежену кількість репозиторіїв, для кожного з яких надається Вікі, 
система використання трекінгів, є можливість проводити рев’ю коду та спільно 
працювати над проектом тощо [8].  

Сервіс надає такі можливості для викладача і для студентів:  
– публікувати в мережі завдання й оцінки;  
– переглядати коди програм студентів, контролюючи час їх розміщення й 

авторство;  
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– встановлювати dead-line із забороною з певного моменту запису робіт;  
– створювати коментарі до проекту загалом, а також до окремих рядків 

програми; 
– вказувати на недоліки у виконаній роботі та розміщувати вказівки до 

виконання завдань;  
– користуватися своїм і спільним репозиторіями;  
– автоматично отримувати повідомлення про перевірку роботи й коментарі 

викладача. 
Важливою особливістю Git є те, що можна працювати на локальному комп’ютері 

з періодичним оновленням сховища (синхронізація) на GitHub. Базовим елементом Git-
сховища є комміт (commit) – зафіксований користувачем стан сховища. До будь-якого 
з коммітів можна повернутись і подивитися зміни й доповнення в порівнянні з іншими 
коммітами. Це дозволяє викладачу безпосередньо у тексті програм вказувати на 
недоліки й помилки. Використовуючи GitHub, легко знаходити зміни в коді, внесені 
для виправлення попередніх помилок. Це дозволяє не переглядати заново лістинг у 
кожного студента, а бачити тільки ті частини, в які були внесені зміни. 

Методика роботи з Git вимагає від викладача таких дій: 

1) чітко сформулювати завдання, 
2) поставити це завдання розробнику (студенту), 
3) перевірити розуміння завдання студентом, 
4) періодично перевіряти результат виконання завдання у ході роботи студента 

над ним, 
5) незадовільний результат повертати розробнику на доопрацювання, 
6) відмітити задовільний результат, 
7) здійснити остаточну перевірку розробленого студентом 

(студентами) програмного продукту, 
8) у разі виконання закрити завдання як завершене, інакше відправити на 

доопрацювання. 
Функції студента, відповідно, полягають у такому: 

1) отримати від викладача завдання, 
2) стати до його виконання,  
3) представити результат у системі, 
4) якщо завдання повернулося на доопрацювання – доопрацювати й знову 

відправити у систему. 
Для управління завданнями використовується Redmine, де ведеться документація 

по проекту. 
Алгоритм роботи з Git: 

1) викладач ставить завдання студенту (розробнику), 
2) студент працює над актуальною гілкою проекту та робить з неї локальну 

гілку, 
3) у цій гілці студент вирішує поставлене завдання, 
4) гілку з виконаним завданням студент відправляє в робочий репозиторій, 
5) викладач бере з робочого сховища цю гілку і перевіряє її, 
6) якщо завдання виконане правильно, викладач зливає цю гілку з актуальною 

гілкою проекту в головному репозиторії або дозволяє це зробити студенту. 
Робота над виконанням дипломного проекту за методологією Agile 
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Методологія розробки програмних проектів Agile (на противагу моделі 
Waterfall) дозволяє за рахунок інтерактивного аналізу вимог швидко почати 
виконання проекту, не витрачаючи ресурси на планування і збір вимог; за рахунок 
коротких ітерацій і постійного зворотного зв’язку отримати продукт, що 
максимально відповідає вимогам; за рахунок максимальної націленості команди на 
результат і спрощення формальної сторони управління процесом розробки 
отримувати результат у короткі терміни; за рахунок використання певних 
інженерних практик отримувати результат задовільної якості [1, с. 347-348]. 

Особливість такої моделі полягає у фіксації послідовних процесів 
розроблення програмного продукту. В її основу покладена модель фабрики, де 
продукт проходить стадії від задуму до виробництва, потім його передають 
замовнику у вигляді готового виробу, де заміна не передбачена, хоча можна 
подати інший подібний виріб [5, с. 58].  

Основними принципами використання Agile у навчанні є такі [9]: 
1) задоволення потреб: головним пріоритетом системи освіти повинно бути 

задоволення потреб студентів шляхом надання змістовного навчання; 
2) динамічна адаптація: готовність до змін вимог навіть під час навчального 

процесу на користь студентів; 
3) декомпозиція навчального процесу: розділення навчальної програми на 

менші логічні блоки тривалістю від кількох днів до кількох тижнів; 
4) сумісна робота над загальною метою: робота представників системи освіти, 

сімей студентів і самих студентів, як однієї команди; 
5) надання необхідних умов: створення проектів на основі мотивованих 

людей, надання їм умов і підтримка їх потреб, довіра щодо самостійного 
виконання завдання; 

6) живе спілкування: найбільш ефективним методом передачі інформації в 
команді є живе спілкування між її членами; 

7) змістовність: основним виміром прогресу є змістовність навчання; 
8) довготривалість: викладачі та студенти повинні мати можливість 

підтримувати постійний темп навчання достатньо довго, тобто забезпечувати 
стійкий розвиток; 

9) самоорганізація: найкращі ідеї та ініціативи виникають у командах, що 
вміють самостійно організовувати свою співпрацю. 

ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
Тематика дипломних робіт розробляється випусковою кафедрою 

інформатики і кібернетики. 
Теми дипломних робіт повинні відповідати вимогам до компетентностей і 

результатів навчання, визначеним Освітньо-професійною програмою першого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 
Інформаційні технології, враховувати запити комп’ютерної індустрії, спиратися на 
дані і рекомендації промислових підприємств, наукових організацій та установ, 
досвід науково-педагогічних працівників кафедри і студентів, бути актуальними і 
мати практичну значимість. 

Теми дипломних робіт слід формулювати у формі назви програмного 
продукту у називному відмінку, наприклад: “Програмний засіб .....”. У процесі 
формулювання тем слід уникати невизначених формулювань, назв процесів 
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(проектування, розробка тощо), кількісних даних, конкретних методів і технологій 
розробки. 

Тематика дипломних робіт може бути пов’язана з навчальним процесом 
закладу вищої освіти, з науково-дослідною роботою викладачів і підрозділів 
закладу вищої освіти, з діяльністю реальних підприємств ІТ-галузі. 

Напрями досліджень для виконання дипломних робіт 

– розробка (модернізація) інформаційних систем для підприємств і установ 
різних галузей, зокрема, закладів освіти; 

– розробка (модернізація) програмних засобів для імітаційного 
моделювання; 

– розробка (модернізація) програмних компонентів комп’ютерних мереж; 
– розробка (модернізація) локальних мережевих застосувань баз даних; 
– розробка (модернізація) систем керування контентом; 
– розробка веб-систем; 
– розробка застосувань для мобільних пристроїв; 
– розробка програмних засобів зі створення й опрацювання графічної 

інформації; 
– розробка комп’ютерних ігор для різних платформ; 
– розробка програмних засобів для використання у навчальному процесі. 

Орієнтовна тематика дипломних робіт 

Розробка інформаційних систем для закладів вищої освіти 
1. Інформаційна система обліку навчальних досягнень студентів 
2. Інформаційна системи студентського містечка 
3. Інформаційно-програмний комплекс планування навчального навантаження та 

управління діяльністю факультету 
4. Веб-сервіс інформаційно-програмного комплексу планування навчального 

навантаження та управління діяльністю факультету  
5. Інформаційна система “Конструктор наукових публікацій”  
6. Програмне забезпечення для аналізу наукових робіт на плагіат 
7. Система оперативного інформування  викладачів кафедр / студентів 
8. Веб-додаток підтримки процесів написання дипломних робіт і програмних 

проектів з програмної інженерії 
Розробка програмних засобів навчального призначення 

1. Інтерактивний геометричний редактор для шкільного курсу планіметрії 
2. Веб-сервіс для візуалізації роботи алгоритмів 
3. Мультимедійні 3D об’єкти навчального призначення 
4. Програмний засіб для чисельного дослідження нелінійної динаміки 
5. Веб-ресурс “Методи комп’ютерної алгебри у системах статичного аналізу та 

верифікації програмного забезпечення” 
6. Навчальні курси для веб-мультимедіа енциклопедії “Академія дизайну” 
7. Flash-модулі для візуалізації алгоритмів курсу  “Програмування на мові Python” 
8. Cайт-квест з дисципліни “Основи програмування”  
Розробка інформаційних систем для підприємств різних галузей 
1. Інформаційна система підтримки прийняття рішень для підприємств 
2. Програмна системи підтримки бізнес-процесів торгівельного підприємства 
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3. Програмний засіб для автоматизації документообігу на базі SharePoint-сервера 
для корпоративних систем 

4. Програмне забезпечення АРМ диспетчера таксі 
Розробка мобільних застосувань 
1. Android додаток для формування та відправки звітності з тестування мобільних 

додатків 
2. Мобільне застосування для відстеження грошових витрат 
3. Мобільне застосування інформаційно-програмного комплексу планування 

навчального навантаження та управління діяльністю факультету 
4. Модуль тестування системи дистанційного навчання для мобільних пристроїв 
5. Додаток “Розклад занять” для пристроїв, що працюють під керуванням iOS 
6. Кросплатформний додаток “Журнал успішності студентів” для мобільних 

пристроїв iOS та Android 
Розробка програмних засобів для науково-технічних розрахунків і моделювання 

1. Програмне забезпечення з розрахунку виникнення точки роси в простих та 
складних будівельних конструкціях 

2. Програмне забезпечення з розрахунку тепловтрат простих та складних 
будівельних конструкцій 

3. Програмна система імітаційного моделювання систем масового обслуговування 
з заданими дисциплінами та механізмами процесів очікування, надходження та 
обслуговування заказів 
ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ І ВИКОНАВЦІВ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

Обов’язки керівника дипломної роботи: 
– систематично вивчає стан і перспективні напрями розвитку ІТ-галузі; 
– своєчасно і якісно розробляє тематику дипломних робіт, враховуючи 

запити підприємств ІТ-галузі, результати наукової діяльності студентів, висновки 
та рекомендації екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних робіт 
випускників попередніх робіт; 

– розробляє докладні завдання для виконання дипломних робіт, рекомендує 
необхідну літературу, надає методичні рекомендації; 

– допомагає студентам у визначенні тем і завдань дипломних робіт, 
структури дипломних робіт й етапів їх виконання, складанні календарних планів 
виконання дипломних робіт; 

– надає рекомендації щодо методики виконання розрахунків, проведення 
експериментів і моделювання; 

– здійснює систематичне керівництво розробленням усіх питань дипломної 
роботи; 

– організовує роботу студентів таким чином, щоб вона сприяла формуванню 
у них навичок самостійної роботи, розвитку творчих здібностей й ініціативності; 

– здійснює систематичну перевірку відповідності ходу роботи студента 
календарному плану виконання дипломної роботи; 

– аналізує виконану частину роботи, надає рекомендації щодо виправлення 
помилок й удосконалення змісту роботи; 

– контролює відповідність змісту дипломної роботи поставленим завданням, 
а її оформлення – вимогам стандартів ДСТУ і нормативним документам щодо 
виконання дипломних робіт; 
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– складає відгук на виконану дипломну роботу. 
Обов’язки студента – виконавця дипломної роботи: 
– обрати тему дипломної роботи, керуючись рекомендаціями викладача і 

власними уподобаннями; 
– систематично, сумлінно і наполегливо працювати над виконанням завдань 

роботи; 
– своєчасно виконувати усі необхідні роботи; 
– надавати на вимогу керівника дипломної роботи матеріали для контролю і 

перевірки стану виконання роботи; 
– враховувати зауваження керівника дипломної роботи, виправляти виявлені 

помилки; 
– дотримуватися вимог нормативних документів з питань оформлення 

результатів виконання дипломної роботи. 
ВЗАЄМОДІЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ 

ДИПЛОМНИХ РОБІТ 
Одним із суб’єктів системи підготовки майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності є роботодавці – підприємства ІТ-галузі, які повинні бути не 
лише замовниками послуг з підготовки фахівців, а й активними учасниками 
освітнього процесу. У зв’язку з цим, необхідно організувати взаємодію з 
представниками роботодавців у процесі написання студентами дипломних робіт.  

Основні напрями цієї роботи: 
1. Студентам, які на момент початку виконання дипломного проекту 

працюють за спеціальністю, доцільно запропонувати сформулювати тему роботи з 
урахуванням поточних завдань підприємства і безпосередніх посадових 
обов’язків. Тема може бути максимально наближена до виробничих завдань: тобто 
виконуючи дипломний проект, студент виконує конкретну задачу свого 
керівництва. У випадку, коли виробничі завдання студента не повністю 
відповідають академічним вимогам закладу вищої освіти, можливо розглядати їх 
як частину кваліфікаційної роботи. Контроль виконання дипломного проекту 
викладачем може відбуватися шляхом безпосередньої взаємодії з представником 
підприємства – бази дипломування. Цей підхід є найбільш ефективним, оскільки 
найкраще оцінити якість роботи і надати консультації має змогу саме її замовник. 
У випадку, коли з якихось причин така взаємодія неможлива, викладач має 
орієнтуватися на формальний опис завдання, наданий студентом, враховуючи 
відповідність роботи вимогам закладу вищої освіти. 

2. Студенти направляються на підприємства для виконання окремих 
виробничих завдань у межах підготовки дипломного проекту. Залежно від обсягу 
завдання робота на підприємстві може бути спрямована на реалізацію дипломного 
проекту у повному обсязі або його окремої частини, що погоджується на початку 
виконання роботи. Така організація роботи вимагає безпосередньої взаємодії 
викладача – керівника роботи з представником підприємства, оскільки студент 
фактично виконує функції стажиста і відповідальність за результати його 
діяльності несе заклад вищої освіти. 

3. Залучення студентів до виконання окремих завдань у межах науково-
дослідних робіт, які здійснюються працівниками закладів вищої освіти на 
замовлення сторонніх організацій. У цьому випадку роботодавцем є підрозділ, 
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який працює над замовленням, але діяльність має усі ознаки виробничого процесу 
на підприємстві. 

4. Працевлаштування студентів до спеціалізованих лабораторій і стартапів, 
які створюються на базі закладів вищої освіти і функціонують як ІТ-підприємства. 
У такому випадку тема дипломної роботи також узгоджується з виробничими 
завданнями студента – працівника, а процес виконання проекту контролюється як 
викладачем – керівником роботи, так і представником лабораторії або 
засновником стартапу. 

Найкращим варіантом є розробка дипломних проектів на базі великих або 
середніх підприємств ІТ-галузі, де студенти матимуть змогу ознайомитись із 
актуальними тенденціями її розвитку. Виконання кваліфікаційної роботи в ІТ-
підрозділах підприємств інших галузей також може сприяти професійному 
розвитку студентів, оскільки розв’язувані завдання мають міжгалузевий характер і 
чітко визначене прикладне значення. 
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Додаток С 

Розрахунок коефіцієнтів для перевірки вірогідності статистичних даних, 

отриманих у ході експерименту 

Таблиця С.1 

Порівняння середнього рівня сформованості мотивації студентів КГ та ЕГ 

на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 49 18 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
ЕГ на початку експерименту. 

ЕГ (до) 50 20 70  

Частки  0,73 0,269 
емпϕ  0,222 

0,74 0,286 64,1=крϕ  Н0 

КГ (після) 49 18 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ (після) 36 34 70  

Частки 0,73 0,27 
емпϕ  2,645 

0,51 0,49 64,1=крϕ  Н1 

КГ (до) 49 18 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
КГ на початку експерименту. 

КГ (після) 49 318 67  

Частки 0,73 0,27 
емпϕ  0,0 

 0,73 0,27 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (до) 50 20 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 36 34 70  

Частки 0,71 0,29 
емпϕ  2,449 

 0,51 0,49 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.2 

Порівняння низького рівня сформованості мотивації студентів КГ та ЕГ 

на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера)  

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 33 34 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ (до) 36 34 70  

Частки 0,493 0,51 
емпϕ  0,246 

0,514 0,49 64,1=крϕ  Н0 

КГ (після) 32 35 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня для ЕГ (після) 20 50 70  
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

Частки 0,48 0,52 
емпϕ  2,329 ЕГ після експерименту у 

порівнянні з КГ після 
експерименту 

0,29 0,71 64,1=крϕ  Н1 

КГ (на 
початку) 

33 34 67  Гіпотеза Н0: Показники  
низького рівня в КГ до і після 
експерименту практично не 
відрізняються 

КГ (після) 32 35 70  

Частки 0,49 0,51 
емпϕ  0,174 

0,48 0,52 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (на 
початку) 

36 34 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня для 
ЕГ наприкінці експерименту у 
порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ (після) 20 50 70  

Частки 0,51 0,49 
емпϕ  2,781 

0,29 0,71 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.3 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

мотивації студентів КГ та ЕГ підготовчому та аналітико-результативному 

етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Рівні Низький Середній Високий Всього  

Групи/Одиниці К-ть К-ть К-ть К-ть  

КГ (до) 33 18 16 67  

ЕГ (до) 37 20 13 70  

    2

емпχ  0,67 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ (після) 32 18 17 67  

ЕГ (після) 20 34 16 70  

    2

емпχ  8,07 

Відкидаємо гіпотезу Н1про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ (до) 33 18 16 67  

КГ (після) 32 18 17 67  

    2

емпχ  0,46 

Нема підстав відкидати гіпотезу Н0 про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 37 20 13 70  

ЕГ(після) 20 34 16 70  

    2

емпχ  9,84 

Відкидаємо гіпотезу Н1 про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.4 

Порівняння середнього рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Вступ до спеціальності програміста” 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапах 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 30 37 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
ЕГ на початку експерименту. 

ЕГ(до) 34 36 70  

Частки 0,45 0,55 
емпϕ  0,45 

0,49 0,51 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 29 38 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 20 50 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  1,8 

0,29 0,71 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 30 37 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
КГ на початку експерименту. 

КГ(після) 29 38 67  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  0,18 

0,29 0,71 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 34 36 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 20 50 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  2,45 

0,29 0,71 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.5 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Вступ до спеціальності програміста” 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапах 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 24 43 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 26 44 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  0,16 

0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 22 45 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 

ЕГ(після) 5 65 70  

Частки 0,33 0,67 
емпϕ  3,98 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

0,7 0,93 64,1=крϕ  Н1 після експерименту 

КГ(до) 24 43 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після 
експерименту практично не 
відрізняються 

КГ(після) 22 45 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  0,16 

0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 26 44 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ 
до експерименту 

ЕГ(після) 5 65 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  4,6 

0,7 0,93 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.6 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Вступ до спеціальності 

програміста” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапах формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ (до) 24 37 6 67  

ЕГ (до) 26 36 8 70  

    2

емпχ  0,4 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 22 38 7 67  

ЕГ(після) 5 50 15 70  

    2

емпχ  15,9 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ (до) 24 37 6 67  

КГ(після) 22 38 7 67  

    2

емпχ  0,17 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 26 36 8 70  

ЕГ(після) 5 50 15 70  

    2

емпχ  20,34 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.7 

Показники середнього рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Основи алгоритмізації та 

програмування” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 31 36 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ (до) 30 40 70  

Частки 0,46 0,54 
емпϕ  0,4 

0,43 0,57 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 30 37 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ (після) 20 50 70  

Частки 0,45 0,56 
емпϕ  1,98 

0,29 0,71 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 31 36 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 30 37 67  

Частки 0,46 0,54 
емпϕ  0,17 

 0,45 0,55 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (до) 30 40 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 20 50 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  1,8 

 0,29 0,71 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.8 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Основи алгоритмізації та 

програмування” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 26 41 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 24 46 70  

Частки 0,39 0,61 
емпϕ  0,55 

0,34 0,66 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 25 42 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 8 62 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  3,65 

0,11 0,89 64,1=крϕ  Н1 
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КГ(до) 26 41 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після 
експерименту практично не 
відрізняються 

КГ(після) 25 42 70  

Частки 0,39 0,61 
емпϕ  0,18 

0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 24 46 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ 
до експерименту 

ЕГ(після) 8 62 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  3,32 

0,11 0,89 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.9 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Основи алгоритмізації 

та програмування” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ (до) 26 36 5 67  

ЕГ(до) 24 40 6 70  

    2

емпχ  0,399 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 25 37 5 67  

ЕГ(після) 8 50 12 70  

    2

емпχ  14,2 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 26 36 5 67  

КГ(після) 25 37 5 67  

    2

емпχ  0,03 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 24 40 6 70  

ЕГ(після) 8 50 12 70  

    2

емпχ  12,13 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.10 

Показники середнього рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Системне програмування” студентів КГ 

та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 32 35 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється від 
показника середнього рівня ЕГ на 
початку експерименту. 
 

ЕГ (до) 31 39 70  

Частки 0,48 0,52 
емпϕ  0,41 

0,44 0,56 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 33 34 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 19 51 70  

Частки 0,49 0,51 
емпϕ  2,7 

0,27 0,73 64,1=крϕ  Н1 

КГ (до) 32 35 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється від 
показника середнього рівня КГ на 
початку експерименту. 

КГ(після) 33 34 67  

Частки 0,48 0,52 
емпϕ  0,174 

 0,49 0,51 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (до) 31 39 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 19 51 70  

Частки 0,44 0,56 
емпϕ  2,142 

 0,27 0,73 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.11 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Системне програмування” студентів КГ 

та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 28 39 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 24 46 70  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  0,907 

0,34 0,66 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 27 40 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,40 0,60 
емпϕ  4,57 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 після експерименту 

КГ(до) 28 39 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ(після) 27 40 70  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  0,174 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 24 46 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  3,881 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.12 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Системне 

програмування” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ (до) 28 35 4 67  

ЕГ (до) 24 39 7 70  

    2

емпχ  1,4 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту 

КГ(після) 27 34 6 67  

ЕГ(після) 6 51 13 70  

    2

емпχ  20,21 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту 

КГ(до) 28 35 4 28  

КГ(після) 27 34 6 27  

    2

емпχ  0,43 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту 

ЕГ(до) 24 39 7 70  

ЕГ(після) 6 51 13 70  

    2

емпχ  15,5 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту 
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Таблиця С.13 

Порівняння середнього рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування” 

студентів КГ та ЕГ на початку та підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 29 38 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 32 38 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  0,287 

0,46 0,54 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 28 39 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  2,007 

0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

КГ (до) 32 38 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 28 39 67  

Частки 0,46 0,54 
емпϕ  0,174 

 0,42 0,58 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (до) 31 39 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,44 0,56 
емпϕ  2,497 

 0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.14 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування” 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 23 44 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 25 45 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  0,907 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 24 43 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  4,025 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 після експерименту 

КГ(до) 23 44 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ(після) 24 43 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  0,185 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 25 45 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  4,058 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.15 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване 

програмування” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 23 38 6 67  

ЕГ(до) 25 38 7 70  

    2

емпχ  0,17 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 24 39 4 67  

ЕГ(після) 6 52 12 70  

    2

емпχ  17,4 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 23 38 6 28  

КГ(після) 24 39 4 27  

    2

емпχ  0,43 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 25 38 7 70  

ЕГ(після) 6 52 12 70 
 

    2

емпχ  16,5 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.16 

Порівняння середнього рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Веб-програмування” студентів КГ та ЕГ 

на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 28 39 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 31 39 70  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  0,298 

0,44 0,56 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 29 38 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту нижчий 
від показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 16 54 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  2,563 

0,23 0,77 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 28 39 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 29 38 67  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  0,174 

 0,43 0,57 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 31 39 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту нижчий 
від показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 16 54 70  

Частки 0,44 0,56 
емпϕ  2,715 

 0,23 0,77 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.17 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Веб-програмування” студентів КГ та ЕГ 

на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 25 42 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 26 44 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  0,023 

0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 25 42 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 5 65 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  4,534 

0,7 0,93 64,1=крϕ  Н1 



638 

 

КГ(до) 25 42 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ(після) 25 42 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  0,0 

 0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 26 44 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 5 65 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  4,534 

0,7 0,93 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.18 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Веб-програмування” 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 25 39 3 67  

ЕГ(до) 26 39 5 70  

    2

емпχ  0,54 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 25 38 4 67  

ЕГ(після) 5 54 11 70  

    2

емпχ  20,25 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 23 38 6 67  

КГ(після) 24 39 4 67  

    2

емпχ  0,43 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 25 38 7 25  

ЕГ(після) 6 52 12 6  

    2

емпχ  16,52 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.19 

Порівняння середнього рівня сформованості компетентності з програмування 

за дисципліною “Основи логічного програмування” студентів КГ та ЕГ на 

підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 26 41 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ (до) 32 38 70  

Частки 0,39 0,61 
емпϕ  0,819 

 0,46 0,54 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 27 40 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 17 53 70  

Частки 0,40 0,60 
емпϕ  2,019 

0,24 0,76 64,1=крϕ  Н1 

КГ (до) 26 41 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 27 40 67  

Частки 0,39 0,61 
емпϕ  0,179 

0,4 0,6 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (до) 32 38 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 17 53 70  

Частки 0,46 0,54 
емпϕ  2,686 

0,24 0,76 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.20 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування за дисципліною “Основи логічного програмування” 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 23 44 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ (до) 25 45 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  0,176 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 24 43 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  4,025 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

КГ (до) 23 44 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(після) 24 43 70  рівня в КГ до і після 
експерименту практично не 
відрізняються 

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  0,185 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ (до) 25 45 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ 
наприкінці експерименту у 
порівнянні з ЕГ до експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  4,058 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

 
Таблиця С.21 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування за дисципліною “Основи логічного 

програмування” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ (до) 23 41 3 67  

ЕГ (до) 25 38 7 70  

    2

емпχ  1,87 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ (після) 24 40 3 67  

ЕГ (після) 6 53 11 70  

    2

емпχ  17,96 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ (до) 23 41 3 67  

КГ (після) 24 40 3 67  

    2

емпχ  0,034 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 25 38 7 25  

ЕГ(після) 6 53 11 6  

    2

емпχ  16,38 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.22 

Порівняння середнього рівня сформованості компетентності з 

програмування у студентів КГ та ЕГ підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 29 38 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
ЕГ на початку експерименту. 

ЕГ(до) 32 38 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  0,287 

0,46 0,54 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 29 38 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ післяе 
ксперименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  2,182 

0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 29 38 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
КГ на початку експерименту. 

КГ(після) 29 38 67  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  0,0 

 0,43 0,57 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 32 38 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  2,497 

 0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.23 

Порівняння низького рівня сформованості компетентності з 

програмування у студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 24 43 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 25 45 70  

Частки 0,36 0,64 емпϕ  0,012 

0,35 0,65 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 25 42 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,37 0,63 емпϕ  4,207 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 24 43 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту КГ(після) 25 42 67  
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

Частки 0,36 0,64 емпϕ  0,179 практично не відрізняються 

0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 25 45 70  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,35 0,65 емпϕ  4,058 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.24 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

компетентності з програмування у студентів КГ та ЕГ на підготовчому та 

аналітико-результативному етапі формувального експерименту  

(критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 24 38 5 67  

ЕГ(до) 25 38 7 70  

    2

емпχ  0,37 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 25 38 4 67  

ЕГ(після) 6 52 12 70  

    2

емпχ  18,62 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 24 38 5 67  

КГ(після) 25 38 4 67  

    2

емпχ  0,13 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 25 38 7 70  

ЕГ (після) 6 52 12 70  

    2

емпχ  16,52 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.25 

Порівняння середнього рівня сформованості цифрової компетентності у 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 44 23 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 47 23 70  

Частки 0,66 0,34 
емпϕ  0,176 

0,67 0,33 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 43 24 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту нижчий 
від показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 25 45 70  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  3,382 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 44 23 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 43 24 67  

Частки 0,66 0,34 
емпϕ  0,179 

 0,64 0,36 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 47 23 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту нижчий 
від показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 25 45 70  

Частки 0,67 0,33 
емпϕ  3,78 

 0,36 0,64 64,1=крϕ  Н1 

 
Таблиця С.26 

Порівняння низького рівня сформованості цифрової компетентності у 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 36 31 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 40 30 70  

Частки 0,54 0,46 
емпϕ  0,398 

0,57 0,43 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 35 32 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 10 60 70  

Частки 0,52 0,48 
емпϕ  4,909 

0,14 0,86 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 36 31 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ (після) 35 32 67  

Частки 0,54 0,46 
емпϕ  0,174 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

0,52 0,48 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 40 30 70  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 10 60 70  

Частки 0,57 0,43 
емпϕ  5,543 

0,14 0,68 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.27 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості цифрової 

компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ (до) 36 23 8 67  

ЕГ (до) 40 23 7 70  

    2

емпχ  0,29 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 35 24 8 67  

ЕГ(після) 10 45 15 70  

    2

емпχ  23,41 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 36 23 8 67  

КГ(після) 35 24 8 67  

    2

емпχ  0,035 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 40 23 7 70  

ЕГ(після) 10 45 15 70  

    2

емпχ  30,59 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.28 

Порівняння середнього рівня сформованості математичної компетентності 

за дисципліною “Дискретна математика” студентів КГ та ЕГ на 

підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 27 40 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 31 39 70  

Частки 0,40 0,60 
емпϕ  0,474 

0,44 0,56 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 28 39 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  2,007 

0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

КГ (до) 27 40 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 28 39 67  

Частки 0,40 0,60 
емпϕ  0,174 

 0,42 0,58 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 31 39 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,44 0,56 
емпϕ  2,331 

 0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.29 

Порівняння низького рівня сформованості математичної компетентності 

за дисципліною “Дискретна математика” студентів КГ та ЕГ на 

підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 25 42 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 26 44 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  0,023 

0,37 0,63 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 23 44 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 5 64 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  4,128 

0,7 0,93 64,1=крϕ  Н1 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 25 42 67  Гіпотеза : Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ(після) 23 44 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  0,365 

0,34 0,66 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 26 44 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 5 64 70  

Частки 0,37 0,63 
емпϕ  4,521 

0,7 0,93 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.30 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

математичної компетентності за дисципліною “Дискретна математика” 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ (до) 25 40 2 67  

ЕГ(до) 26 39 5 70  

    2

емпχ  1,38 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 23 39 5 67  

ЕГ(після) 5 52 13 70  

    2

емпχ  17,74 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 25 40 2 67  

КГ(після) 23 39 5 67  

    2

емпχ  1,38 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 26 39 5 70  

ЕГ(після) 5 52 13 70  

    2

емпχ  21,44 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.31 

Порівняння середнього рівня сформованості математичної компетентності 

по дисципліні “Методи математичного моделювання” студентів КГ та ЕГ 

на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ (до) 29 38 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 28 42 70  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  0,392 

0,40 0,6 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 31 35 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,46 0,54 
емпϕ  2,539 

0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 29 38 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 31 36 67  

Частки 0,43 0,57 
емпϕ  0,353 

 0,46 0,54 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 28 42 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,40 0,60 
емпϕ  1,81 

 0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.32 

Порівняння низького рівня сформованості математичної компетентності 

по дисципліні “Методи математичного моделювання” студентів КГ та ЕГ 

на підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 22 45 67  Гіпотеза : Показники 
низького рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ(до) 21 49 70  

Частки 0,33 0,67 
емпϕ  0,357 

0,30 0,7 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 24 43 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 

ЕГ(після) 7 63 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  3,739 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

 0,1 0,9 64,1=крϕ  Н1 після експерименту 

КГ(до) 22 45 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після 
експерименту практично не 
відрізняються 

КГ(після) 24 43 70  

Частки 0,33 0,67 
емпϕ  0,365 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 21 49 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ 
наприкінці експерименту у 
порівнянні з ЕГ до експерименту 

ЕГ(після) 7 63 70  

Частки 0,30 0,70 
емпϕ  3,047 

0,10 0,90 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.33 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

математичної компетентності по дисципліні “Методи математичного 

моделювання” студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 22 38 7 67  

ЕГ(до) 21 42 7 70  

    2

емпχ  0,23 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 24 36 7 67  

ЕГ(після) 7 52 11 70  

    2

емпχ  13,71 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 22 38 7 67  

КГ(після) 24 36 7 67  

    2

емпχ  0,14 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 21 42 7 70  

ЕГ(після) 7 52 11 70  

    2

емпχ  9,77 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 

 



649 

 

Таблиця С.34 

Порівняння середнього рівня сформованості математичної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 28 39 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на 
початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на 
початку експерименту. 

ЕГ(до) 
 

29 41 70  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  0,0,47 

0,41 0,59 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 30 37 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня 
ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,45 0,55 
емпϕ  2,364 

0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 28 39 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на 
початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на 
початку експерименту. 

КГ(після) 30 37 67  

Частки 0,42 0,58 
емпϕ  0,353 

 0,45 0,55 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 29 41 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня 
ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 18 52 70  

Частки 0,41 0,59 
емпϕ  1,982 

 0,26 0,74 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.35 

Порівняння низького рівня сформованості математичної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 23 44 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ(до) 23 47 70  

Частки 0,34 0,66 
емпϕ  0,17 

0,33 0,67 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 24 43 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ після експерименту у 
порівнянні з КГ після 
експерименту 

ЕГ(після) 6 64 70  

Частки 0,36 0,64 
емпϕ  4,025 

0,8 0,91 64,1=крϕ  Н1 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 23 44 67  Гіпотеза Н0: Показники  
низького рівня в КГ до і 
після експерименту  
практично не відрізняються 

КГ(після) 24 43 70  

Частки 
 

0,34 0,66 
емпϕ  0,185 

0,36 0,64 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 23 47 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з 
ЕГ до експерименту 

ЕГ( після) 6 64 70  

Частки 0,33 0,67 
емпϕ  3,709 

0,9 0,91 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.36 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

математичної компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та 

аналітико-результативному етапі формувального експерименту  

(критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 23 39 5 67  

ЕГ(до) 23 41 6 70  

    2

емпχ  0,15 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 24 37 6 67  

ЕГ(після) 6 52 12 70  

    2

емпχ  16,01 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 23 39 5 67  

КГ(після) 24 37 6 67  

    2

емпχ  0,16 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 23 41 6 70  

ЕГ(після) 6 52 12 70  

    2

емпχ  17,48 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.37 

Порівняння середнього рівня сформованості інженерної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 43 24 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 
 

44 26 70  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  0,158 

0,63 0,37 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 45 22 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 32 38 70  

Частки 0,67 0,33 
емпϕ  2,557 

 0,46 0,54 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 43 24 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 45 22 67  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  0,365 

 0,67 0,33 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 44 26 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 37 33 70  

Частки 0,63 0,37 
емпϕ  2,053 

 0,53 0,47 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.38 

Порівняння низького рівня сформованості інженерної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 37 30 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ(до) 39 31 70  

Частки 0,55 0,45 
емпϕ  0,059 

0,56 0,44 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 38 29 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ після експерименту у 
порівнянні з КГ після 
експерименту 

ЕГ(після) 19 51 70  

Частки 0,57 0,43 
емпϕ  3,569 

0,27 0,73 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 37 30 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ до і КГ(після) 38 29 70  
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Частки 0,55 0,45 
емпϕ  0,174 після експерименту 

практично не відрізняються 0,57 0,43 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 39 31 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з 
ЕГ до експерименту 

ЕГ(після) 19 51 70  

Частки 0,56 0,44 
емпϕ  3,49 

0,27 0,73 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.39 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

інженерної компетентності студентів КГ та ЕГ підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 37 24 6 67  

ЕГ(до) 39 26 5 70  

    2

емпχ  0,23 

Приймаємо гіпотезу  немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 38 22 7 67  

ЕГ(після) 19 38 13 70  

    2

емпχ  13,96 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 37 24 6 67  

КГ(після) 38 22 7 67  

    2

емпχ  0,18 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 39 26 5 70  

ЕГ(після) 19 38 13 70  

    2

емпχ  13,87 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.40 

Порівняння середнього рівня сформованості комунікативної 

компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 45 22 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на 
початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на 
початку експерименту. 

ЕГ(до) 47 23 70  

Частки 0,67 0,33 
емпϕ  0,012 

0,67 0,33 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 46 21 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня 
ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 36 34 70  

Частки 0,69 0,31 
емпϕ  2,077 

0,51 0,59 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 45 22 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на 
початку експерименту не 
відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на 
початку експерименту. 

КГ(після) 46 21 67  

Частки 0,67 0,33 
емпϕ  0,185 

 0,69 0,31 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 47 23 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня 
ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 36 34 70  

Частки 0,67 0,33 
емпϕ  1,793 

 0,51 0,49 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.41 

Порівняння низького рівня сформованості комунікативної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 39 28 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ(до) 40 30 70  

Частки 0,58 0,41 
емпϕ  0,135 

0,57 0,43 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 38 29 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ після експерименту у 
порівнянні з КГ після 
експерименту 

ЕГ (після) 19 51 70  

Частки 0,57 0,43 
емпϕ  3,569 

0,27 0,73 64,1=крϕ  Н1 
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 39 28 67  Гіпотеза Н0: Показники  
низького рівня в КГ до і 
після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ(після) 38 29 70  

Частки 
 

0,58 0,42 
емпϕ  0,179 

0,57 0,43 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 40 30 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з 
ЕГ до експерименту 

ЕГ(після) 19 51 70  

Частки 0,57 0,43 
емпϕ  3,656 

0,27 0,73 64,1=крϕ  Н1 

 
Таблиця С.42 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

комунікативної компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та 

аналітико-результативному етапі формувального експерименту  

(критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 39 22 6 67  

ЕГ(до) 40 23 7 70  

    2

емпχ  0,12 

Приймаємо гіпотезу  немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 38 21 8 67  

ЕГ(після) 19 34 17 70  

    2

емпχ  13,21 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 39 22 6 67  

КГ(після) 38 21 8 67  

    2

емпχ  0,18 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 40 23 7 70  

ЕГ(після) 19 34 17 70  

    2

емпχ  15,02 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.43 

Порівняння середнього рівня сформованості управлінської компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 43 24 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
ЕГ на початку експерименту. 

ЕГ(до) 43 27 70  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  0,339 

0,61 0,39 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 41 26 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 31 39 70  

Частки 0,61 0,39 
емпϕ  1,989 

0,44 0,55 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 43 24 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
КГ на початку експерименту. 

КГ(після) 41 26 67  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  0,359 

 0,61 0,39 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 43 27 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 31 39 70  

Частки 0,61 0,39 
емпϕ  2,035 

 0,44 0,56 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.44 

Порівняння низького рівня сформованості управлінської компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 38 29 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ і в ЕГ до 
експерименту практично не 
відрізняються 

ЕГ(до) 37 33 70  

Частки 0,57 0,43 
емпϕ  0,445 

0,53 0,47 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 35 32 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ після експерименту у 
порівнянні з КГ після 
експерименту 

ЕГ(після) 16 54 70  

Частки 0,52 0,48 
емпϕ  3,61 

0,23 0,77 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 39 29 67  Гіпотеза Н0: Показники 
низького рівня в КГ до і КГ(після) 32 35 70  



656 

 

Частки 0,58 0,43 
емпϕ  0,521 після експерименту 

практично не відрізняються 0,47 0,52 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 37 33 67  Гіпотеза Н1: Суттєве 
зменшення низького рівня 
для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з 
ЕГ до експерименту 

ЕГ(після) 16 54 70  

Частки 0,53 0,47 
емпϕ  3,733 

0,23 0,77 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.45 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

управлінської компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та 

аналітико-результативному етапі формувального експерименту  

(критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 38 24 5 67  

ЕГ(до) 37 27 6 70  

    2

емпχ  0,29 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 35 26 6 67  

ЕГ(після) 16 39 15 70  

    2

емпχ  14,14 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 38 24 5 67  

КГ(після) 35 26 6 67  

    2

емпχ  0,29 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 37 27 6 70  

ЕГ(після) 16 39 15 70  

    2

емпχ  15,67 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.46 

Порівняння середнього рівня сформованості особистісно-професійної 

компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 
високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 44 23 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
ЕГ на початку експерименту. 

ЕГ(до) 45 25 70  

Частки 0,66 0,34 
емпϕ  0,17 

0,64 0,36 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 43 24 67  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня КГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 32 38 70  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  2,188 

0,46 0,54 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 44 23 67  Гіпотеза Н0: показник 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту не відрізняється 
від показника середнього рівня 
КГ на початку експерименту. 

КГ(після) 43 24 67  

Частки 0,66 0,34 
емпϕ  0,179 

 0,64 0,36 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 45 25 70  Гіпотеза Н1: показник 
середнього рівня ЕГ після 
експерименту нижчий від 
показника середнього рівня ЕГ 
після експерименту. 

ЕГ(після) 32 38 70  

Частки 0,64 0,36 
емпϕ  2,224 

 0,46 0,54 64,1=крϕ  Н1 

 
Таблиця С.47 

Порівняння низького рівня сформованості особистісно-професійної 

компетентності студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 
високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 39 28 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 39 31 70  

Частки 0,58 0,42 
емпϕ  0,298 

0,56 0,44 64,1=крϕ  Н0 

КГ (після) 37 30 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 

ЕГ(після) 16 52 70  

Частки 0,55 0,45 
емпϕ  3,961 

0,24 0,76 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 39 28 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту 
практично не відрізняються 

КГ (після) 37 30 70  

Частки 0,58 0,42 
емпϕ  0,353 



658 

 

Групи Низький Середній+ 
високий 

Всього  Висновки і коментар 

0,55 0,45 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 39 31 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 16 54 70  

Частки 0,56 0,44 
емпϕ  4,064 

0,23 0,77 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.48 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

особистісно-професійної компетентності студентів КГ та ЕГ на 

підготовчому та аналітико-результативному етапі формувального 

експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 39 23 5 67  

ЕГ(до) 39 25 6 70  

    2

емпχ  0,18 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 37 24 6 67  

ЕГ(після) 16 38 16 70  

    2

емпχ  16,76 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 39 23 5 67  

КГ(після) 37 24 6 67  

    2

емпχ  0,16 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 39 25 6 70  

ЕГ(після) 16 38 16 70  

    2

емпχ  18,39 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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Таблиця С.49 

Порівняння середнього рівня сформованості професійної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький+ 

високий 

Середній Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 40 27 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня ЕГ на початку 
експерименту. 

ЕГ(до) 42 28 70  

Частки 0,6 0,4 
емпϕ  0,035 

0,6 0,4 64,1=крϕ  Н0 

КГ(після) 40 27 67  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня КГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 28 42 70  

Частки 0,6 0,4 
емпϕ  2,323 

0,4 0,6 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 40 27 67  Гіпотеза Н0: показник середнього 
рівня КГ на початку експерименту 
не відрізняється від показника 
середнього рівня КГ на початку 
експерименту. 

КГ(після) 40 27 67  

Частки 0,6 0,4 
емпϕ  0,0 

 0,6 0,4 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 42 28 70  Гіпотеза Н1: показник середнього 
рівня ЕГ після експерименту 
нижчий від показника середнього 
рівня ЕГ після експерименту. 

ЕГ(після) 28 42 70  

Частки 0,6 0,4 
емпϕ  2,384 

 0,4 0,6 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.50 

Порівняння низького рівня сформованості професійної компетентності 

студентів КГ та ЕГ на підготовчому та аналітико-результативному етапі 

формувального експерименту (критерій Фішера) 

Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

КГ(до) 34 33 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ і в ЕГ до експерименту 
практично не відрізняються 

ЕГ(до) 35 35 70  

Частки 0,51 0,49 
емпϕ  0,082 

0,5 0,5 64,1=крϕ  Н0 

КГ (після) 33 34 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ після 
експерименту у порівнянні з КГ 
після експерименту 
 

ЕГ(після) 14 56 70  

Частки 0,49 0,51 
емпϕ  3,686 

0,2 0,8 64,1=крϕ  Н1 

КГ(до) 34 33 67  Гіпотеза Н0: Показники низького 
рівня в КГ до і після експерименту КГ (після) 33 34 70  
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Групи Низький Середній+ 

високий 

Всього  Висновки і коментар 

Частки 0,51 0,49 
емпϕ  0,162 практично не відрізняються 

0,49 0,51 64,1=крϕ  Н0 

ЕГ(до) 35 35 67  Гіпотеза Н1: Суттєве зменшення 
низького рівня для ЕГ наприкінці 
експерименту у порівнянні з ЕГ до 
експерименту 

ЕГ(після) 14 56 70  

Частки 0,5 0,5 
емпϕ  3,81 

0,2 0,8 64,1=крϕ  Н1 

 

Таблиця С.51 

Порівняння на однорідність вибірки з результатами сформованості 

професійної компетентності студентів КГ та ЕГ підготовчому та аналітико-

результативному етапі формувального експерименту (критерій Пірсона) 

Групи Низький Середній Високий Всього  

КГ(до) 34 27 6 67  

ЕГ(до) 35 28 7 70  

    2

емпχ  0,11 

Приймаємо гіпотезу Н0 немає підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і 
ЕГ на початку експерименту. 

КГ(після) 33 27 7 67  

ЕГ(після) 14 42 14 70  

    2

емпχ  13,87 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для КГ і ЕГ наприкінці експерименту. 

КГ(до) 34 27 6 67  

КГ(після) 33 27 7 67  

    2

емпχ  0,09 

Н0. Нема підстав відкидати гіпотезу про однорідність вибірок для КГ до і КГ наприкінці 
експерименту. 

ЕГ(до) 35 28 7 70  

ЕГ(після) 13 42 15 70  

    2

емпχ  15,43 

Н1. Відкидають гіпотезу про однорідність вибірок для ЕГ до експерименту і ЕГ наприкінці 
експерименту. 
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