
PEUEH3Tfl-BrAfvK
Ha ocBirHbo-npo$eciftHy nporpaMy niAroroBr(r.r 3Ao6yBaqis eHil1oi ocsiru <Koun'rorepHa

iHxeHepir>) nepuoro (6axananpcrroro) ocsirHroro piaHr sa cneqianrsicrro 123 <Korvrn'rorepna
iHxeHepir>> rany:i 3HaHb I2 <IHQoprraaqifiHi rexHororii>

OcsirHso-npo$ecifiHa nporpaMa :a cneuia-rrsHicrrc 123 <{Korran'orepHa iHxeHepir>), ulo

peqeH3y€Tbcr, ai4noeiAae BHMoraM craHAapry nurrtoi ocsirh YrpaIHr.r 3a repur.rM (6arananpcrnrnr)

pieHerur sHUIoi ocsirn n rany:i 3HaHb l2 - <lH{oprvauiftHirexHolonii) Ta Bpaxonye norpe6n pHHKy

rpaui.

OceirHro-npo$ecifiua nporpaMa niAroroexu :.ao6ynauin suuoi ocsiru 3a nepurrM

(6axaaanpcrrurr,r) pinHerr,r :a cneqia.nrsicro 123 <Kolrn'nrepHa iuNeuepir>), rKa peari:yerncr n

HauioHarrHorray rexHiuuorr,ry yHiaepu.rreri </{Hinponcrrca norirexHixa>, BpaxoBye acneKrr.r

Teoperur{HI4x ra npaKTHrrHHX 3HaHb i rconrnereHrHocrefi : AocriANeHHs, po3po6xn ra BnpoBaIXeHHt

roun'rctepHr4x crrcreM Ta Mepex.

.fxicna niAroroaxa:ao6yoauin sHrloi ocsirH y c$epi xorrrn'rcrepsoi iHxeuepii na renepirunifi

qac Anr Yrcpaiura e Ayxe Baxrr.rBHM 3aBAaHnrM. Ka0eapa iH0oprtaauiftuux rexsolorifi ra

roun'rorcpnoi iuxeHepii Mae nory)KHnfi ra/lponr.rfi no'reHrtia.r ra sianosiaHy rvrarepialrno-

rexuivny 6azy lttt BHKoHaHHT raKoro 3aBraHr'rr. @axosi KoMnonerrrr4, ulo flpeAcraBneni s Olln,

nepeg6auarorr ua6yr-rfl 3acar BHKopr4craHHr cyqacHhx MeroAis i Naoe nporpaMyBaHHs Ans

po3pooneHHt arropurrrri.rHoro TA ilporpaMHoro 3aoe3rerreHH.g.

BHKopr,rCTaHHr TeXHOJlOfl14 aBTOMarr.r3aUll npoe KTyBaHHT AO pO3pOOneHHs KOMnOHeHTIB

xonrn'rcTepHux cucreM Ta MepeN, IHrepuer lo;tarKie, ri6ep0i:urrHr.rx cncreN4 is 3anyr{eHHsM

pi:HouaHiruoro incrpyrtreHrapiro, 3acrocyBaHHr HoBHX rexsororifi 3 BnpoBanxeHHsM

nporpaMHoro alrrainicrpyBaHHr KopnoparnBHr.rx Mepex ra IHrepnery pe.refi i osuafior\areHHs 3

MeroAaMH Ta rexHoJlorisnn a4ivriHicrpyBaHHr oncpauiftHrzx cr4creM, cr4creM 3axr,rcry inSoprraauii,

npoerffyBaHHr KoM['rorepHHX Mepex i voxyrr, Syru auxopncraui y npo$ecifiHifi liqmHocri

BHnycKuHKis cneuianruoc'ri I 23 <KoH,trr'rcrepHa irrxcenepir>.

3rrricr ocsiruto-npo$ecifiHoT rrporparran ra crrcrtia.lrsrricrrc 123 <Korr,rn'rorepHa iuNeuepir> uae

crpyKrypoBaHi xotrrnoueHrn SaxoBHX At4cuun,riu i silnoBiAae norpe6arrr :lo6ygaqie eurloi ocsiru

cneuizurruocri 123 <Koun'rorepHa iHNeHepir>.

BaaNaro, uo peueH3oBaHa ocsirHro-npo{eciftHa nporpaMa er.rqoi oceirn <Korrln'rorepHa

iHNeHepir>) repuofo (6ara-naepcsxoro) pinHr nirnoailae cyqacHoMy craHy IT ra uoxe 6yru

peKoMeHAoBaHa nm niAroroercu cryleHria:a cnerlia-nrHicrro 123 <Korrrn'rorepHa inNenepir>.

Mr.rpoHon tO.A.

la 0p "2o,( /
Crylenr rpyru 123-17-1 ,f@a



Rectangle

FreeText
22.02.2021 р.





067-373-10-10, 050-320-25-29 

 
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму вищої освіти «Комп’ютерна інженерія» 
першого (бакалаврського) рівня спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія 

галузі знань 12 «Інформаційні технології» 
 
Кафедрою інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» підготовлено 
освітньо-професійну програму (ОПП)  вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» на 2021-2025 н.р. Програма 
спрямована на здобуття сучасних знань та умінь зі створення, обладнання мереж і 
систем загального та промислового призначення, а також програмного 
забезпечення систем і мереж. В основу курсів покладено вивчення алгоритмів і 
методів обробки даних, архітектури й програмного забезпечення комп`ютерів, 
контролерів, їх систем і мереж, базових схемотехнічних і програмних рішень для 
обчислювальної техніки. Студенту надаються базові знання з таких важливих 
дисципліни як вища математика, фізика, теорія електричних та магнітних кіл, 
архітектура комп’ютерів, програмування, теорія ймовірностей та математична 
статистика, теорія інформації та кодування. Вказані дисципліни закладають 
фундамент, достатній для якісного засвоєння спеціальних знань і умінь. 

В цілому, ОПП забезпечує збалансовану підготовку бакалаврів 
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія у сфері розробки й експлуатації як 
матеріальної складової сучасних систем і мереж так і програмної. 

Так, спеціальних знань з апаратного забезпечення і технічних рішень 
студент набуває, прослухавши фахові курси з комп’ютерної електроніки, 
схемотехніки, логіки, комп’ютерних мереж, теорії комп’ютерних систем, 
проектування комп’ютерних та кіберфізичних систем. Останні три згаданих 
дисципліни комплексні і додатково забезпечують підготовку і у напрямку 
розробки й експлуатації програмного забезпечення.  

Власне, вивчення методів програмування, адміністрування, експлуатація 
програмного забезпечення передбачено як безперервний цикл дисциплін з 
першого по четвертий курс: об’єктно-орієноване та системне програмування, 
операційні системи, адміністрування комп’ютерних мереж і баз даних, захист 
інформації в інформаційно-комунікаційних системах.  

Окремо слід виділити такі дисципліни як програмування мовою Python та 
технології Інтернету речей – новітні перспективні напрями, актуальність яких 
зростає у зв’язку із змінами у суспільстві, які зумовлені четвертою промисловою 
революцією. 

Студенти спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія проходять, посилюють 
і вдосконалюють свою підготовку під час виконання курсових робіт, проходження 
практик з програмування, налагодження комп’ютерних мереж, проектно-



технологiчноi i передатестацiйноi, де BpaxoBaHi на досить високоvry piBHi вимоги

роботодавця до бакаrrаврiв вiдпов iдноТ спецiальностi.
Пiд час навчання, курсових робiт i практик використовуються програми

пiдготовки мережноi академiI Cisco, а також обладнання Cisco Systems - провiдноТ
cBiToBoi компанiТ з розробки мережного обладнання та фiрми FЕSТО - провiдноТ
свiтовоi органiзаuiсю у сферi технологiй автоматизацiТ та одним з лiдерiв у галузi
виробничого навчання, навчальних програм та лабораторного обладнання.

Пiсля пiдготовки студенти отримують вiдповiднi сертифiкати Cisco, якi
визнанi на мiжнародному piBHi. KpiM того, студенти отримують досвiд у
проектуваннi та програмуваннi промислових систем на базi Соdеsуs-сумiсних
контролерiв ОВЕН та контролерiв Siemens.

Навчальний план пiдготовки бакалаврiв за спецiальнiстю 12З <Комп'ютерна

iнженерiя) у достатнiй Mipi вiдповiдае завданням освiтньо-професiйноТ програми.

Кадровий склад кафедри ITKI ма€ високу квалiфiкацiю, яку постiйно пiдвищус на

вiдповiдних курсах, прийма€ участь в якостi iHcTpyKTopiB професiйних ceMiHapax,

у тому числi компанiТ Cisco Systems та FE,STO, здiйснюс суллiвство у
ВсеукраТнському KoHKypci WordSkills Ukraine з компетенцiй: <Мережне та

системне адмiнiстрування)), <IHTepHeT речей>, <Кiбербезпека)) та <MexaTpoHiKa>,

якi вiдповiдають орiснтацiТ ocBiTHboT пРограми Комп'ютерна iнженерiя.

Матерiально-технiчне забезпечення кафелри iнформачiйних технологiй та

комп'ютерноТ iнженерii, а також додатково зrLIIучен. оЬruд"ання фiр* FЕSТО та

Siemens на достатньо високому piBHi забезпечу€ можливiсть набутгя здобувачами

вищот освiти зазначених у
спецiальних компетентностей.
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