
























Структурно-логічна схема ОП 
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Таблиця 1 – Матриця зв’язку компетентностей та результатів навчання 
 

Компетентності Результати навчання 
Код Опис Код Опис 

Загальні 
K1 Комунікативна здатність. 

Здатність представляти та 
обговорювати отримані наукові 
результати державною та 
іноземною мовою в усній та 
письмовій формах. 

P1 Якісно та змістовно описувати 
отримані результати досліджень 
державною та іноземною мовою 
в усній та письмовій формах. 

K2 Дослідницька здатність. 
Здатність застосовувати 
методологію наукових 
досліджень, ініціювати та 
виконувати наукові дослідження, 
що дають нові знання і розуміння 
фізичного світу. 

P2 Застосовувати методологію 
наукових досліджень. 
Формулювати дослідницьку 
задачу, збирати необхідну 
інформацію, виконувати 
дослідження та робити наукові 
висновки 

K3 Здатність до критики та 
самокритики. Здатність 
критично оцінювати результати 
наукових досліджень (як своїх, 
так і інших дослідників),  
рецензувати дисертації,  
публікації та презентації, брати 
участь у наукових дискусіях, 
висловлювати та відстоювати 
свою власну позицію. 

P3 Критично оцінювати результати 
наукових досліджень (як своїх, 
так і інших дослідників). 
Використовувати критично 
проаналізовані знання у власних 
публікацій і при рецензуванні 
публікацій інших дослідників. 
Уміти висловлювати та 
відстоювати свою власну 
позицію. 

K4 Групова робота. Здатність 
працювати у складі колективу 
дослідників та розробників з 
усвідомленням відповідальності 
за результати роботи з 
врахуванням фінансових витрат 
та персональних зобов’язань. 

P4 Працювати у складі колективу 
(групи) дослідників та 
розробників, координувати дії та 
результати, відповідати за 
вчасне, якісне та ефективне 
виконання розділів та етапів 
роботи. 

K5 Управлінська здатність. 
Здатність керувати роботою 
колективу (групи) при реалізації 
поставлених завдань з 
врахуванням часових та 
ресурсних обмежень. 

P5 Керувати роботою колективу 
(групи) при реалізації 
поставлених завдань з 
врахуванням часових та 
ресурсних обмежень, 
враховувати критичні 
зауваження. 

K6 Здатність керування проектами. 
Здатність планувати і 
контролювати виконання 
досліджень/розробок, шукати 

P6 Планувати і контролювати 
виконання досліджень/розробок, 
шукати джерела фінансування, 
складати звітну документацію, 



джерела фінансування, складати 
звітну документацію, 
реєструвати права 
інтелектуальної власності. 

реєструвати права 
інтелектуальної власності, 
використовувати сучасні методи 
і засоби. 

Спеціальні (професійні) 

K7 Здатність до досліджень в 
галузі інформаційних та 
комп’ютерних технологій. 
Здатність досліджувати, 
моделювати і аналізувати складні 
інформаційні, інформаційно-
вимірювальні та комп’ютерні 
системи. 

Р71 Досліджувати та моделювати 
інтегральні структури базових 
матричних кристалів, інтегральні 
схеми, МЕМС, сенсори і 
актуатори, комп’ютерні системи, 
системи на кристалі з 
архітектурою CPLG, FPGA, 
PSoC. 

P72 Досліджувати цифрові системи 
за допомогою моделей 
написаних на мові Verilog. 

P73 Досліджувати пристрої зв’язку з 
об’єктом. 

K8 Інформаційно-аналітична 
здатність. Здатність аналізувати 
розвиток інформаційних 
ресурсів; використовувати 
інформаційні ресурси для 
пошуку, аналізу і використання 
потрібної інформації при 
розробленні і впровадженні 
інформаційних, інформаційно-
вимірювальних та комп’ютерних 
систем. 

P8 Знати концепцію розвитку 
інформаційних ресурсів. 
Використовувати інформаційні 
ресурси для пошуку, аналізу і 
використання потрібної 
інформації при розробленні і 
впровадженні інформаційних, 
інформаційно-вимірювальних та   
комп’ютерних систем, їх 
апаратного і програмного 
забезпечення. 

K9 Здатність до проектування і 
програмування. Здатність 
проектувати інформаційні, 
інформаційно-вимірювальні та 
комп’ютерні системи, системи на 
кристалі, цифрових систем, 
топології інтегральних схем, 
друковані плати, МЕМС, сенсори 
і актуатори; здатність захищати 
інформацію, опрацьовувати 
аналогові і цифрові сигнали,  
працювати з програмним 
забезпеченням комп’ютерних 
систем, програмувати 
мікроконтролери і пристрої 
зв’язку з об’єктом. 

P91 Проектувати інтегральні 
структури та цифрові пристрої 
на базових матричних кристалах, 
комп’ютерні системи, системи 
на кристалі з архітектурою 
CPLG, FPGA, PSoC, МЕМС, 
сенсори і актуатори, цифрові 
системи з використанням мови 
Verilog. 

P92 Застосовувати методи та засоби 
опрацювання аналогових і 
цифрових сигналів, проектувати 
системи швидкісної обробки 
сигналів, захищати інформацію 
за допомогою програмно-
технічних засобів. 



Р93 Проектувати топології 
інтегральних схем для КМОН і 
БІ-КМОН технологічних процесів, 
багатошарові друковані плати з 
використанням сучасних САПР. 

P94 Працювати з програмним 
забезпеченням комп’ютерних 
систем, знати архітектуру і 
програмування 8/16/32-
розрядних мікроконтролерів, 
програмувати пристрої зв’язку з 
об’єктом на мові С/C++ та 
асемблера. 

K10 Здатність до конструювання. 
Здатність конструювати, 
виготовляти і тестувати макети 
дослідних взірців 
інформаційних, інформаційно-
вимірювальних та комп’ютерних 
систем, оформляти проектно-
конструкторську документацію. 

P10 Конструювати, виготовляти і 
тестувати макети дослідних 
взірців інформаційних, 
інформаційно-вимірювальних та 
комп’ютерних систем (як з 
компонентною, так і 
інтегральною реалізацією в 
мікросистемах на кристалі, 
програмованих логічних 
інтегральних схемах, базових 
матричних кристалах, 
мікроконтролерах), оформляти 
проектно-конструкторську 
документацію. 

K11 Здатність працювати на 
виробництві. Здатність 
працювати з виробничими 
інформаційними, інформаційно-
вимірювальними та 
комп’ютеризованими системами, 
дотримуватися вимог та правил 
охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. 

P11 Знати специфіку виробничих 
інформаційних, інформаційно-
вимірювальних  та 
комп’ютерних систем, вимоги та 
правила охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. 

 



Таблиця 2 – Матриця зв’язку компетентностей та навчальних дисциплін 
 

Дисципліна 

Компетентності 

Загальні Спеціальні (професійні) 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 

Код Назва P1 P2 P3 P4 P5 P6 P71 P72 P73 P8 P91 P92 P93 P94 P10 P11 

Цикл загальної підготовки                 

Д1 Концепція розвитку 
інформаційних ресурсів 

         *       

Д2 Методологія наукових 
досліджень 

 * *       *       

Д3 Наукові семінари *  * * * *           

Д4 Захист інформації в 
комп’ютерних системах 

           *     

Д5 Дослідження і 
проектування 
інтегральних структур 
БМК 

      *    *      

Д6 Дослідження і 
проектування МЕМС, 
сенсорів і актуаторів 

      *    *      

Д7 Комп'ютерне 
моделювання приладних 

      *          



структур інтегральних 
схем 

Цикл професійної підготовки                 

Д8 Методи та засоби 
опрацювання аналогових 
і цифрових сигналів 

           *     

Д9 Програмне забезпечення 
спеціалізованих 
комп’ютерних систем 

             *   

Д10 Моделювання і 
проектування цифрових 
пристроїв на БМК 

          *      

Д11 Дослідження і 
проектування  
спеціалізованих 
комп’ютерних систем 

 *     *    *      

Д12 Виробнича (наукова) 
практика 

              *  

Д13 Підготовка магістерської 
роботи 

 * *   *     *    *  

Д14 Атестація *  *              

Д15 Виробнича практика                * 

Д16 Швидкісна цифрова 
обробка сигналів 

           *     



Д17 Автоматизоване 
проектування друкованих 
плат 

            *    

Д18 Автоматизоване 
проектування топологій 
ІС 

            *    

Д19 Дослідження і 
проектування 
спеціалізованих систем 
на кристалі 

      *    *      

Д20 Архітектура і 
програмування 
мікроконтролерів 

             *   

Д21 Дослідження і 
проектування цифрових 
систем на Verilog 

       *   *      

Д22 Дослідження і 
програмування пристроїв 
зв’язку з об’єктом 

        *     *   

Примітки. Д – дисципліна, К – компетентності, Р – результати навчання 
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