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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму «Комп'ютерні науки» 

за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки, 
галузі знань 12 Інформаційні технології 

за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» 
у ВСП «Фаховий коледж інформаційних технологій 
Еіаціонального університету «Львівська політехніка»

Якісна підготовка здобувачів освіти в ІТ сфері сьогодні для України є важливим 
завданням. Рецензована освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки» за 
спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології за 
освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» розроблена та 
реалізується цикловою комісією комп'ютерних наук для організації освітнього процесу 
ІТ коледжу і є системою освітніх компонентів, що визначає програмні результати 
навчання, систему знань, умінь та навичок, загальних та спеціальних компетентностей, 
необхідних сучасному фахівцю з комп'ютерних наук.

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» розроблена з урахуванням 
вимог ринку праці та відповідає вимогам та запитам ІТ-компаній і бізнесу. В освітньо- 
професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи із видів і завдань 
інформаційних технологій. Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, 
найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять 
практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 
фахівців.

Вибіркові компоненти освітнього процесу містять важливі для підготовки 
майбутніх фахівців та подальшого практичного використання в рішенні прикладних 
задач в різних галузях інформаційних технологій.

Послідовність вивчення дисциплін, план та графік освітнього процесу, перелік та 
обсяг нормативних та вибіркових дисциплін покликані сприяти забезпеченню 
відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців 
(стейкхолдерів).

Загалом є підстави вважати, що освітньо-професійна програма «Комп’ютерні 
науки» для спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 
технології у сфері фахової передвищої освіти є актуальною, має комплексний та 
цільовий підхід для підготовки фахового молодшого бакалавра з комп'ютерних наук, 
який володіє фаховими компетентностями. необхідними для подальшої професійної 
діяльності за даною спеціальністю та встановлює модель сучасного фахівця з 
комп'ютерних наук з урахуванням потреб регіону.
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