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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів  

«Інформаційні управляючі системи та технології»  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології»  

у КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

 

Подана на рецензію освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів 

«Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» розроблена 

проектною групою науково-педагогічних працівників кафедри автоматизованих 

систем обробки інформації і управління  КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Рецензована освітньо-професійна програма враховує світові тенденції 

розвитку вищої освіти в галузі інформаційних систем і технологій, які пов’язані з 

інформаційною діяльністю в умовах глобалізації економіки та диджиталізацією 

всіх сфер діяльності суспільства. Освітньо-професійна програма орієнтована на 

формування компетентностей, які повинен отримати випускник спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології». Також враховані вимоги Європейської 

рамки ІКТ-компетенцій, що забезпечить для вітчизняних ІТ-випускників достатньо 

легку адаптацію й інтеграцію в Європейському суспільстві як в сфері освіти 



(можливість академічної мобільності у провідних ВНЗ Європи), так і в виробничій 

сфері. Рецензована освітньо-професійна програма відповідає вимогам Болонського 

освітнього процесу, пов’язаного з мобільністю, відкритістю, можливістю обирати 

самостійно індивідуальну траєкторію навчання. 

Розроблений документ містить достатньо повний і логічно обгрунтований 

опис загальних і фахових компетентностей випускника ступеня «бакалавр» з 

інформаційних систем і технологій. Вимоги до результатів освоєння освітньої 

програми подані з достатньою мірою деталізації та повноти. Отримані знання та 

вміння дозволяють випускникам освітньо-професійної програми вирішувати 

комплекс задач щодо проектування, розробки, впровадження та супроводу 

інформаційних управляючих систем та технологій підтримки прийняття 

управлінських рішень в підприємництві та бізнесі.  

Вважаю, що освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі 

системи та технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, що 

розроблена кафедрою автоматизованих систем обробки інформації і управління  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, є актуальною, відповідає вимогам стандарту підготовки 

фахівця спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», дає змогу 

здійснювати якісну підготовку фахівців для ІТ-індустрії. 
 

 

 

Виконавчий директор 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«УКРАЇНСЬКЕ 
НАУКОВО-ОСВІТНЄ ІТ 
ТОВАРИСТВО» 
 
  

 
 
 
 
О.Ю. Чередніченко 


