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Зміни до ОП Комп’ютерні науки другий (магістерський) рівень вищої 

освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  

 Ініціатори 

змін 

Складова чинної 

ОП, що змінюється 

Новий зміст 

складової ОП 

Пояснення 

Начальник 

ННЦ 

Смотраєв Р.В., 

Ст. наук. 

співробітник, 

д.-р техн. наук, 

зав. відділом 

технологічного 

обладнання та 

систем 

управління 

ІЧМ НАН 

України 

І.Г. Муравйова 

4 – Придатність 

випускників до 

працевлаштування та 

подальшого навчання 

Назви професій 

згідно Національного 

класифікатора 

України: 

Класифікатор 

професій (ДК 

003:2010) 

 

Додано перелік 

професій згідно 

класифікатора 

професій (ДК 

003:2010) 

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

 

Робочі місця на підприємствах та організаціях, які 

використовують інформаційні технології; викладачі 

навчальних закладів різних рівнів освіти, науковці в науково-

дослідних організаціях, наукових центрах. 

Назви професій згідно Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) 

2. Професіонали 

21. Професіонали в галузі фізичних, математичних та 

технічних наук 

213. Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації) 

2131. Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.1. Наукові співробітники (обчислювальні системи): 

Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи); 

Науковий співробітник (обчислювальні системи); Науковий 

співробітник-консультант (обчислювальні системи). 

2131.2. Розробники обчислювальних систем: 

Адміністратор бази даних; Адміністратор даних; 

Адміністратор доступу; Адміністратор доступу (груповий); 

Адміністратор задач; Адміністратор системи; Аналітик з 

комп’ютерних комунікацій; 

Аналітик комп’ютерних систем; Аналітик комп’ютерного 

банку даних; Аналітик операційного та прикладного 

програмного забезпечення; Інженер з автоматизованих систем 

керування виробництвом; Інженер з програмного 

забезпечення комп’ютерів; Інженер-дослідник з 

комп’ютеризованих систем та автоматики. 

2132. Професіонали в галузі програмування 

2132.1. Наукові співробітники (програмування): Молодший 

науковий співробітник (програмування); Науковий 
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співробітник (програмування); Науковий співробітник-

консультант (програмування). 

2132.2. Розробники комп’ютерних програм: Інженер 

програміст; Програміст (база даних); Програміст прикладний; 

Програміст системний. 

2139. Професіонали в інших галузях обчислень 

(комп’ютеризації) 

2139.1. Наукові співробітники (інші галузі обчислень): 

Молодший науковий співробітник (галузь обчислень); 

Науковий співробітник (галузь обчислень); Науковий 

співробітник-консультант (галузь обчислень) 

2139.2. Професіонали в інших галузях обчислень: 

інженер із застосування комп’ютерів. 

23. Викладачі 

231. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310. Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів: Асистент, викладач вищого навчального закладу. 

 

 

Гарант освітньої програми      /Солодка Н.О./ 

 

Зміни до ОП ухвалені науково-методичною радою університету  

Протокол № _3__ від «_10_» _березня__ 2021 р. 
 

 


