ПЕРЕДМОВА
1.
Розроблено проектною групою Навчально-наукового інституту
телекомунікацій
та
інформатизації
у
складі
Державного
університетутелекомунікацій:
Керівник – Браіловський Микола Миколайович – завідувач кафедри
обчислювальної техніки Навчально-наукового інституту телекомунікацій та
інформатизації Державного університету телекомунікацій, кандидат технічних
наук зі спеціальності 125 Кібербезпека ( 05.13.21 - системи технічного захисту
інформації), доцент кафедри систем технічного захисту інформації;
Члени проектної групи:
- Гололобов Дмитро Олександрович – доцент кафедри обчислювальної
техніки Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації
Державного університету телекомунікацій, кандидат фізико-математичних наук зі
спеціальності 124 Системний аналіз (01.05.04 - системний аналіз і теорія
оптимальних рішень);
- Жебка Вікторія Вікторівна - доцент кафедри вищої математики
Державного університету телекомунікацій, кандидат технічних наук зі
спеціальності 126 Інформаційні технології (05.15.06 – інформаційні технології).

Рецензії – відгуки зовнішніх стейкхолдерів (є додатками до освітньо-професійної програми):
1. ТОВ «Центр Бізнес-Технологій»
2. ТОВ «Бінотел»

1. Профіль освітньої програми
1 – Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Офіційна назва
освітньої програми

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Наявність акредитації
Цикл/рівень

Передумови
Мова(и) викладання

Державний університет телекомунікацій,
Навчально-науковий інститут телекомунікацій та
інформатизації
Бакалавр з системного аналізу
Системний аналіз
Диплом бакалавра, одиничний
Обсяг освітньої програми:
-на базі повної середньої освіти становить 240 кредитів
ЄКТС, термін навчання 4 роки;
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)
становить не більше ніж 180 кредитів ЄКТС, термін
навчання 3 роки;
Розробляється вперше
НРК України – 7 рівень/ Бакалавр,
QF-EHEA- перший цикл,
EQF-LLL – 6 рівень
Наявність атестата про повну загальну середню освіту
або диплома молодшого бакалавра (освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст)
Українська, англійська

Термін дії освітньої
Введена в дію з 1.09.2016 року
програми
Інтернет - адреса
постійного розміщення http://www.dut.edu.ua/ua/1829-osvitni-programi-kafedrasistemnogo-analizu
опису освітньої
програми
2 – Мета освітньої програми
Метою бакалаврської програми є підготовка фахівців в галузі інформаційних
технологій, які мають теоретичні знання, практичні уміння та навички по
вирішенню складних проблем в різноманітних сферах із використанням методів та
засобів системного аналізу.

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область,
напрям (галузь знань,
спеціальність)
Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації

Особливості
програми

12 Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Освітньо-професійна.
Програма носить прикладний характер, спрямована на
забезпечення потреб ринку праці в ІТ-фахівцях,
здатних розробляти, впроваджувати та супроводжувати
інформаційні технології для різних сфер.
Спеціальна освіта та професійна підготовка в області
застосування методів системного аналізу в галузі
інформаційних технологій.
Ключові
слова:
СИСТЕМНИЙ
АНАЛІЗ,
ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ,
УПРАВЛІННЯ,
АНАЛІЗ ВИМОГ, АНАЛІЗ ДАНИХ.
Програма
передбачає
викладання
навчальних
дисциплін спеціалістами у сфері системного аналізу та
інформаційних технологій, що суттєво поглиблює
фахові компетентності майбутніх випускників.
ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ:
інформаційні технології та
математичні
методи
аналізу,
моделювання,
прогнозування, проектування та прийняття рішень в
складних системах різної природи (інформаційних,
економічних, фінансових, соціальних, політичних,
технічних, організаційних, екологічних тощо).
ЦІЛІ НАВЧАННЯ: підготовка фахівців, здатних
розробляти і застосовувати інформаційні технології,
методи і засоби системного аналізу для вирішення
складних проблем незалежно від сфери діяльності.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ:
теорія керування та прийняття рішень, математичне і
комп’ютерне моделювання, математична статистика та
аналіз даних, дослідження операцій, оптимізація систем
та процесів.
МЕТОДИ, МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ: методи
побудови інформаційних технологій, математичного
моделювання,
аналізу
даних,
оптимізації
та
дослідження операцій, прогнозування, оцінювання
ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії
ігор та конфліктів, експертного оцінювання.
ІНСТРУМЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ: спеціалізоване
програмне забезпечення

4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до
працевлаштування

Подальше навчання

Здобувач вищої освіти закінчивши повний курс
навчання зі спеціальності 124 “Системний аналіз” та
успішно атестований, здатний виконувати наступну
професійну роботу та займати відповідні первинні
посади за Державним класифікатором професій ДК
003:2010:
Основна: 3121, Фахівець з інформаційних технологій;
Додаткові:
 Фахівець з розробки та тестування програмного
забезпечення;
 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм;
 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
 Технік із системного адміністрування.
Продовжити освіту за другим(магістерським) освітнім
рівнем вищої освіти
5 – Викладання та оцінювання

Викладання та
навчання

Викладання:
Викладання проводиться державною мовою. Іноземною
мовою (англійською) проводиться викладання окремих
тем
дисциплін,
які
формують
професійні
компетентності. Викладання спрямовано на засвоєння
знань, умінь і навичок для подальшого застосування на
практиці.
Стиль навчання:
 поєднання репродуктивного та творчого стилів
навчання як взаємодоповнюючих з домінуючим
творчим компонентом;
 проблемно-орієнтовані лекційні курси, семінари,
групові та індивідуальні консультації, наукові
гуртки, самопідготовка у бібліотеці та мережі
Інтернет.
Методика навчання:
узгодження
декількох
навчальних
технологій:
інформаційної
технології
навчання;
технології
моделюючого навчання; розвивальної технології
навчання; активізуючої технології навчання; технології
виробничого навчання; технології випереджаючого
навчання, технології дистанційного навчання.
Організація навчального процесу:
кредитно-модульна система.

Оцінювання

Письмові та усні екзамени, наукові есе, тестування
знань, усні презентації, поточний контроль, звіти про
практику, захист кваліфікаційної роботи.
6- Програмні компетенції

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Фахові
компетенції(ПК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми системного аналізу у професійній
діяльності або в процесі навчання, що передбачають
застосування теоретичних положень та методів
системного аналізу та інформаційних технологій і
характеризується комплексністю та невизначеністю
умов
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
ЗК 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до
спільної мети
ЗК 3. Здатність розробляти проекти
ЗК4.
Здатність
удосконалювати
й
розвивати
професійний, інтелектуальний і культурний рівні
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні
підходи до їх реалізації (креативність).
ЗК 6. Здатність до усного і письмового професійного
спілкування.
ЗК 7.
Здатність фахово аналізувати інформацію,
оцінювати повноту та можливості її використання.
ЗК 8. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію,
співробітництво,
попереджати
та
розв’язувати
конфлікти.
ЗК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність і
приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами
соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
ЗК 10. Здатність управляти різнобічною комунікацією
ЗК 11.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ПК1.Здатність використовувати системний аналіз в
якості сучасної міждисциплінарної методології, яка
заснована на сучасних інформаційних технологіях та
прикладних математичних методах і орієнтована на
вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних,
технічних, економічних, соціальних, екологічних та
інших складних систем.
ПК2.Здатність математично формалізувати проблеми,

що описані природною мовою, розпізнавати загальні
підходи до математичного моделювання конкретних
процесів.
ПК3.Здатність будувати математично коректні моделі
статичних та динамічних процесів і систем із
зосередженими та розподіленими параметрами із
врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх
факторів.
ПК4.Здатність виділяти основні чинники, які впливають
на розвиток фізичних, економічних, соціальних
процесів, відокремлювати в них стохастичні та
невизначені фактори, формулювати ці фактори у вигляді
випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та
досліджувати залежності між ними.
ПК5. Здатність формулювати постановку задачі
оптимізації при проектуванні систем управління та
прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії
оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати
раціональні методи та алгоритми розв’язання задач
оптимізації та оптимального керування.
ПК6.
Здатність
до
комп’ютерної
реалізації
математичних моделей реальних систем і процесів;
проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні
засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації
обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
ПК7. Здатність використовувати сучасні інформаційні
технології для комп’ютерної реалізації математичних,
інфологічних, функціональних, структурних та інших
моделей та прогнозування поведінки конкретних систем,
в тому числі: об’єктно-орієнтований підхід при
проектуванні складних систем різної природи, прикладні
математичні пакети, методи та засоби проектування та
розробки баз даних і знань, методи та засоби
моделювання даних і процесів.
ПК8. Здатність організовувати та виконувати роботу з
аналізу та проектування складних систем, формування
та аналізу вимог, розробки технічної документації,
створення, тестування і впровадження відповідних
інформаційних технологій та програмного забезпечення.
ПК9. Здатність представляти математичні аргументи і
висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які

підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
ПК10. Здатність розробляти експериментальні та
спостережувальні дослідження і аналізувати дані,
отримані в них.
ПК11. Здатність розуміння законів і категорій економіки,
закономірностей функціонування і розвитку економічних
систем, сутності ринкової економіки, способів і методів
ефективного використання обмежених економічних
ресурсів і проблем, пов’язаних з переходом українського
суспільства до соціально-орієнтованої ринкової економіки
ПК12. Здатність використання систем штучного
інтелекту для вирішення прикладних задач, оволодіння
засобами проектування та розробки систем штучного
інтелекту.
ПК13.
Здатність
розробляти,
проектувати,
використовувати програмні і апаратні засоби обробки
мультимедійної інформації, графічних зображень, звуку,
анімації, а також голосової інформації.
ПК14. Здатність використання WEB-технології та WEBдизайну, основних інструментальних засобів створення
WEB-ресурсів, можливостей підготовки базових
елементів WEB.
ПК15.
Здатність
використовувати
сучасні
інфокомунікаційні системи та технології, прикладні і
спеціалізовані комп’ютерні системи та середовища з
метою їх запровадження у професійній діяльності.
ПК16. Здатність до систематизації інформації про
проект та дані інформаційної системи із використанням
існуючих математичних методів та графічних нотацій.
ПК17. Здатність визначати критерії вибору програмних
засобів та інструментарію обробки та графічного
представлення даних та процесів, візуального
моделювання.
ПК18. Здатність комплексного бачення діяльності, що
призводить до успішного управління проектами,
розуміння та здатність до визначення критичних для
проекту процесів.
ПК19. Здатність до побудови, усунення несправностей,
моніторингу
мереж
для
підтримки
цілісності,
конфіденційності та доступності даних та пристроїв;
володіння методами і засобами роботи з комп’ютерними

засобами, системами та мережами; здатність вибирати
конфігурацію, тип і структуру комп’ютерної мережі,
експлуатувати комп’ютерні мережі в процесі виконання
обчислень, в тому числі розподілених.
ПК20. Здатність формалізувати, аналізувати та
оцінювати ефективність бізнес-процесів, організовувати
розробку та впровадження інформаційних технологій
для автоматизації бізнес-процесів.
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Знати та володіти основами ділового мовлення,
ведення службової документації та офіційно-діловим
стилем і засобами професійного спілкування, культурою
усного і писемного мовлення, ведення ділових паперів.
ПРН 2. Знати та володіти елементами математичного
аналізу, мати здатність до математичного та логічного
мислення, знання основних понять, ідей і методів
фундаментальної
математики
та
вміння
їх
використовувати під час розв’язання конкретних задач.
ПРН 3. Знати базові алгоритми програмування, основні
структури даних та шляхи реалізацій цих алгоритмів і
їхнього використання при розробці програмних
продуктів; елементи алгоритмічних мов програмування;
методи та технології програмування (структурне,
процедурно орієнтовне, модульне), організацію даних
(масиви, рядки, структури) та алгоритми їх оброблення;
файлові структури даних; динамічні структури даних
(списки, черги, стеки, бінарні дерева) та алгоритми їх
оброблення; алгоритмізація типових обчислювальних
задач.
ПРН 4. Уміти формалізувати обчислювальні та логічні
задачі; представляти алгоритми обчислювальних і
логічних задач; досліджувати ефективність алгоритмів;
вибирати для сортування даних ефективні алгоритми;
здійснювати вибір ефективних алгоритмів пошуку;
шукати
інформацію
в
структурах
даних,
використовуючи різні способи пошуку; сортувати дані в
масивах на лінійних списках, використовуючи різні
методи.
ПРН 5. Знати означення дискретних і неперервних
випадкових величин та закони їхнього розподілу,
означення багатовимірних випадкових величин та їх

розподіл,
математичне
сподівання,
дисперсію,
коваріацію, коефіцієнт кореляції, закон великих чисел,
центральну граничну теорему, основи математичної
статистики,
перевірку
статистичних
гіпотез
і
статистичне оцінювання параметрів, статистичний
аналіз взаємозв’язків, екологічних, економічних і
соціальних процесів, марківські ланцюги та процеси,
потоки подій, системи масового обслуговування
марківського типу, випадкові процеси та послідовності.
ПРН 6.
Знати основи теорії множин та відношень,
алгебри логіки, математичної логіки, теорії графів,
основи комбінаторики; методи дискретної математики в
галузі опису та формалізації дискретних процесів;
методи дискретної математики у сфері побудови
пристроїв для обробки дискретної інформації; вміти
застосовувати алгоритми перевірки властивостей
множин, булевих функцій, графів, відношень.
ПРН 7. Уміти визначати ту чи іншу ймовірнісну міру
випадкової події; знаходити числові характеристики
одновимірної та багатовимірної випадкової величини
або випадкової функції, обчислювати числові
характеристики випадкової величини за законом її
розподілу; обчислювати та застосовувати різні вибіркові
характеристики; оцінювати невідомі параметри та
перевіряти гіпотези за статистичними даними;
порівнювати ймовірності випадкових подій, числові
характеристики випадкових величин із відповідними
статистичними
характеристиками;
застосовувати
ймовірнісні моделі для оцінювання ризиків, шансів в
іграх для прийняття рішення в ситуаціях, що залежать
від випадку; проводити збір кількісної інформації
(статистичного
матеріалу)
для
вивчення
закономірностей масового явища; зображати результати
експериментів, спостережень, опитувань у вигляді
таблиць, графіків, діаграм тощо; інтерпретувати таблиці,
схеми, діаграми, графіки.
ПРН 8.
Уміти обирати чисельний метод, яким
необхідно скористатися при вирішенні конкретної
обчислювальної задачі; виконати розрахунок і оцінити
точність отриманих результатів; вміти представити
отримані результати у вигляді блок-схем, таблиць і

графіків; аналізувати отримані результати і давати їм
відповідну фізичну інтерпретацію.
ПРН 9. Знати стан розвитку сучасних WEB-технологій,
про їх місце та ролі в роботі комп'ютерних мереж
Internet/Intranet; проблеми і напрями розвитку WEBтехнологій та програмних засобів; основи розробки
складних WEB-вузлів; ідеологію і принципи технології
WEB та розповсюдженні формати даних в Internet;
основи клієнт-серверної взаємодії та особливості
пересилання даних у WEB просторі; загальні принципи
створення гіпертекстових документів; класифікацію
гіпертекстових документів і WEB-сайтів; основні етапи
побудови гіпертекстових документів.
ПРН 10. Знати та вміти застосовувати базові методи
якісного
аналізу
та
інтегрування
звичайних
диференціальних рівнянь і систем; диференціальних
рівнянь в часткових похідних, в тому числі рівнянь
математичної фізики.
ПРН 11. Знати основи теорії оптимізації, оптимального
керування,
теорії
прийняття
рішень,
вміти
застосовувати їх на практиці для розв’язування
прикладних задач управління і проектування складних
систем.
ПРН 12. Володіти сучасними методами розробки
програм і програмних комплексів та прийняття
оптимальних рішень щодо складу програмного
забезпечення, алгоритмів процедур і операцій.
ПРН 13. Вміти створювати ефективні алгоритми для
обчислювальних задач системного аналізу та систем
підтримки прийняття рішень.
ПРН 14.Знати структури, алгоритми та способи передачі
інформації в інформаційних, інфокомунікаційних
системах та технологіях; вміти обґрунтовувати,
аналізувати та розробляти рішення щодо вибору та
застосуванню обладнання для вирішення виробничих
завдань.
ПРН 15. Знати і вміти застосовувати на практиці
системи управління
базами даних і знань та
інформаційні системи.
ПРН 16.Застосовувати методи і засоби роботи з даними
і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного,

об’єктного та імітаційного моделювання, технології
системного і статистичного аналізу.
ПРН
17.Проектувати,
реалізовувати,
тестувати,
впроваджувати,
супроводжувати,
експлуатувати
програмні засоби роботи з даними в комп’ютерних
системах і мережах.
ПРН 18.Уміти аналізувати організаційне оточення,
існуючі системи, синтезувати вимоги до системи;
обробляти
отримані
результати,
аналізувати,
осмислювати
та
подавати
їх,
обґрунтовувати
запропоновані рішення на сучасному науковотехнічному рівні;
приймати рішення в контексті
управління
ІТ-проектами,
моделювання
систем,
здійснення системного аналізу об’єктів інформатизації;
застосовувати математичні методи обґрунтування та
прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних
умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації.
ПРН 19.Уміти проводити системний аналіз предметної
області,
аналіз
бізнес-процесів
підприємства;
виконувати
розробку
математичних
моделей
інформаційних систем підприємства; виконувати
об'єктно-орієнтовану
декомпозицію
та
об'єктноорієнтований аналіз предметної області, оцінку
економічних показників.
ПРН 20.Знати задачі, функції та вимоги до
інформаційних систем, видів інформаційних систем;
стандартів проектування інформаційних систем та
оформлення проектної документації; системного підходу
до проектування інформаційних систем, топології та
архітектури інформаційних систем; структурної,
об'єктно-орієнтованої
та
типової
технології
проектування; моделей даних та моделей процесів;
стандарту UML, інтерфейсів інформаційних систем;
технології комп'ютерного проектування на основі
стандартів IDEF, DFD, ERD.
ПРН 21.Знати базові визначення й поняття, основні
етапи аналізу та інтерпретації даних, загальну структуру
і
функціонування
інтегрованих
інформаційноаналітичних систем; основи організації вимірювань й
технології обробки експериментальних і статистичних
даних на ЕОМ; змістовну й математичну постановку

основних завдань аналізу даних, способи їхнього
розв'язання; сутність і властивості основних алгоритмів
інтелектуального аналізу; приклади рішення практичних
завдань аналізу даних.
ПРН 22.Уміти зводити словесні постановки завдань до
типових математичних й відносити їх до відповідних
розділів математики та зв'язувати з відомими засобами
обробки експериментальних даних; створювати і
користуватися типовими математичними моделями для
дослідження випадкових явищ та процесів за
результатами спостережень при розв'язанні завдань:
порівняння, виявлення й відновлення закономірностей,
класифікації, прогнозування; ставити завдання, вибирати
засоби й методи обробки експериментальних даних для
ефективного застосування; представляти результати
аналізу в зручному для сприйняття вигляді,
інтерпретувати їх відповідно до поставленого завдання;
здійснювати статистичну обробку даних.
ПРН 23.Знати основні теоретичні поняття з захисту
інформації; завдань, принципів організації комплексних
систем захисту інформації на основі нормативних
документів; знати основні загрози безпеці, сервіси і
механізми захисту; принципи побудови блочних шифрів
та криптосистем з відкритим ключем; сучасні алгоритми
симетричного
та
асиметричного
шифрування,
хешування та цифрового підпису; основні методи
безпечного написання коду програм; методи і засоби
аналізу безпеки програмних засобів.
ПРН24.Знати архітектуру, принципи побудови, склад та
технології функціонування сучасних інформаційних та
інфокомунікаційних систем та мереж; програмні та
апаратні засоби інформаційних та інфокомунікаційних
систем та мереж; принципи проектування, створення та
тестування
мереже
орієнтованого
програмного
забезпечення.
ПРН25. Знати та володіти методами цифрового подання
та обробки графічної, звукової та відео інформації; знати
та вміти обирати формати графічних, звукових та відео
файлів; володіти засобами їх перетворення, методами
підготовки мультимедійних презентацій тощо.
ПРН26.Уміти забезпечувати захист персоналу та

об’єкту господарювання згідно з діючими нормативними
документами в умовах надзвичайних ситуацій;
дотримуватись законів екології довкілля та безпеки
життєдіяльності.
ПРН27. Знати особливості інформаційної взаємодії
людини з технікою в системі «людина – машина»,
зокрема, психічних і психофізіологічних процесів,
властивостей
людини
при
вирішенні
задач
пристосування техніки і умов праці до людини.
ПРН28. Знати основні філософські категорії, структури
філософського знання, базових уявлень про основи
філософії, що необхідні для формування власного
логічно обґрунтованого світогляду; основні філософські
концепції щодо закономірностей розвитку економіки,
історії та права.
ПРН29. Вміти управляти різнобічною комунікацією;
вміти
налагоджувати
соціальну
взаємодію,
співробітництво,
попереджати
та
розв’язувати
конфлікти;
знати теоретичні та прикладні засади
менеджменту, основи та технології прийняття
управлінських рішень, управління персоналом.
ПРН30. Знати особливості функціонування та показники
економіки підприємства, облік та управління фінансами,
основи логістики.
ПРН31. Знати нормативно-правову базу і основні засади
організації та діяльності підприємства.
ПРН32. Знати особливості соціально-економічних та
політичних процесів у державі
ПРН33. Уміти використовувати на практиці програмні
оболонки та пакети для обробки різноманітних даних з
використанням основних форм подання результатів у
формі таблиці, графіків тощо.
ПРН34. Уміти розробляти політику безпеки для мереж,
виконувати оцінку вразливості, використовувати методи
боротьби з погрозами мережевої безпеки, забезпечувати
безпеку мережевого периметру.
ПРН35. Вміти застосовувати на практиці основні
архітектурні рішення сучасних комп’ютерних пристроїв
загального призначення; використовувати математичні
правила перетворення інформації.
ПРН36.
Вміти
обмінюватися
інформацією на

англійській мові в усній та письмовій формі в межах
програмної професійної тематики; використовувати
основні положення методики самостійного вивчення
іноземної мови; використовувати іноземну мову для
удосконалення професійної діяльності і підвищення її
ефективності.
ПРН37. Вміти застосовувати на практиці ключові
концепції збору, підготовки, дослідження та візуалізації
даних;
сегментувати
великі
дані,
створювати
рекомендаційні моделі для полегшення прийняття
стратегічних рішень; використовувати сучасні методи
машинного
навчання
для
вирішення
завдань
прогнозування і класифікації.
ПРН38.Знати основні концепції та термінології
операційних систем; основні стандарти операційних
систем; методи розробки прикладних програм,
орієнтованих на роботу із серверами баз даних та
іншими серверами.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Висококваліфікований науково-педагогічний склад та
Кадрове забезпечення
фахівці фірм-партнерів.
Використання сучасного спеціалізованого програмного
Матеріально-технічне
та технічного забезпечення відповідно до результатів
забезпечення
навчання, що формуються.
Всі дисципліни навчального плану забезпечені
та
навчально-методичними
Інформаційне
та інформаційними
навчально-методичне матеріалами, засобами системи дистанційного навчання
забезпечення
Moodle, у т.ч. доступом до електронної бібліотеки
Державного університету телекомунікацій.
9 – Академічна мобільність
Наявність двосторонніх договорів між ДУТ та вищими
навчальними закладами України забезпечує національну
кредитну мобільність
Зміст навчання відповідає світовим освітнім стандартам,
Міжнародна кредитна що дозволяє приймати участь у програмах подвійних
дипломів та бути конкурентоспроможним на світовому
мобільність
ринку праці
Навчання іноземних
Дозволяє можливість навчання іноземним громадянам
здобувачів вищої
після проходження процедури акредитації
освіти
Національна
кредитна мобільність

2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх
логічна послідовність
2.1. Зміст підготовки за освітньою програмою компетентності та результатами
навчання
№
п.п.

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

1

2
3
4

5
6

Дисципліна

Шифр

Компетентність

1. Цикл дисциплін загальної підготовки
Ділові
ЗК.10.1.1.01 ЗК6, ЗК8
комунікації(Українська
мова
професійного
спрямування)
Економіка підприємства
ЗК.10.1.1.02 ЗК9,ПК11
Філософія
ЗК.10.1.1.03 ЗК1, ЗК4
Іноземна мова*
ЗК.10.1.1.04 ЗК6, ЗК11
Вища математика
ЗК.10.1.1.05 ЗК1, ЗК7, ПК2, ПК9

Результат
навчання

ПРН1, ПРН29

ПРН30
ПРН28
ПРН1, ПРН36
ПРН2,
ПРН5,
ПРН7,
ПРН10,
ПРН22
ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК8, ПРН1, ПРН29
ЗК10
ЗК1, ЗК7, ПК2, ПК9 ПРН2, ПРН22

Групова
динаміка
та ЗК.10.1.1.06
комунікації
Додаткові розділи вищої ЗК.10.1.1.07
математики
Прикладні
математичні ЗК.10.1.1.08 ЗК7, ПК1, ПК2, ПК5 ПРН7,
ПРН8,
ПРН11
методи системного аналізу
Дискретні структури
ЗК.10.1.1.09 ЗК1, ЗК7,ПК2, ПК9 ПРН4, ПРН6
Соціально-екологічна
ЗК.10.1.1.10 ЗК9
ПРН26
безпека життєдіяльності
Засади відкриття власного ЗК.10.1.1.11 ЗК4, ЗК6, ЗК9, ПК11 ПРН30,
ПРН31,
ПРН32
бізнесу
Основи менеджменту та ЗК.10.1.1.12 ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК9, ПРН29
ЗК10, ПК15
управління персоналом
2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Застосування
ПК.10.2.1.01 ПК15, ЗК7
ПРН24
інформаційнотелекомунікаційних
засобів
Хмарні технології
ПК.10.2.1.02 ПК6, ПК7, ПК8, ПРН14, ПРН17
ПК15
Прикладне програмування ПК.10.2.1.03 ПК6, ПК7, ЗК3, ПРН3, ПРН12
JAVA
ЗК5
Пакети
прикладних ПК.10.2.1.04 ПК6,ПК17
ПРН33
програм
системного
аналізу
Логіка
та
алгоритми ПК.10.2.1.05 ПК6, ПК8
ПРН3, ПРН4
обробки даних
Основи системного аналізу ПК.10.2.1.06 ЗК1, ЗК5, ЗК7, ПРН2,
ПРН18,
ПРН19,
ПРН22
ПК1, ПК16

7

ПК.10.2.1.07

20

Інтерфейси інформаційних
систем
Штучний інтелект
Організація баз даних та
знань
Системний
аналіз
та
проектування
інформаційних систем
Математичні
основи
комп'ютерної техніки
Аналіз та застосування
технологій програмування
Моделювання та синтез
систем управління
Технології
business
intelligence
Системи
підтримки
прийняття рішень
Якість
та
тестування
інформаційних систем
Основи CCNA-security
Інтернет-технології
та
проектування
WEBдодатків
Комп'ютерна
обробка
зображень та мультимедіа
Ознайомча практика

21

Виробнича практика

ПК.10.2.1.21

22

Переддипломна практика

ПК.10.2.1.22

23

Кваліфікаційна робота

ПК.10.2.1.23

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

24

1
2

ПК.10.2.1.08
ПК.10.2.1.09
ПК.10.2.1.10

ПК6, ПК8, ЗК3,
ЗК5, ЗК7
ЗК5, ПК6, ПК12
ПК7, ПК8

ПРН17,
ПРН20,
ПРН27
ПРН16, ПРН17
ПРН15,
ПРН16,
ПРН17, ПРН38
ПК1, ПК8, ПК16, ПРН18,
ПРН19,
ПРН20
ЗК7

ПК.10.2.1.11

ПК6, ЗК7

ПРН14, ПРН35

ПК.10.2.1.12

ПК7, ПК8, ПК17

ПРН12, ПРН17

ПК.10.2.1.13

ПРН11, ПРН22

ПК.10.2.1.17
ПК.10.2.1.18

ЗК1, ПК2, ПК3,
ПК4, ПК5, ПК6
ПК4, ПК6, ПК10,
ЗК7
ПК1, ПК5, ПК6,
ЗК7
ПК8,
ПК10,
ПК16
ПК15, ПК19
ПК14, ПК15

ПК.10.2.1.19

ПК13, ПК15

ПРН25

ПК.10.2.1.20

ЗК1, ЗК4, ЗК7,
ПК1
ЗК1, ЗК4, ЗК7, ЗК9,
ПК1, ПК8, ПК15
ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК7,
ПК1, ПК8, ПК10,
ПК20
ПК1, ПК2, ПК3,
ПК4, ПК6, ПК7,
ПК8, ПК9, ПК10,
ПК16, ПК20

ПРН19

ПК.10.2.1.14
ПК.10.2.1.15
ПК.10.2.1.16

ПРН16,
ПРН17,
ПРН21, ПРН37
ПРН11, ПРН13
ПРН17, ПРН18
ПРН23, ПРН34
ПРН9,
ПРН15,
ПРН17

ПРН18
ПРН18, ПРН20

ПРН1,ПРН4,
ПРН13, ПРН14,
ПРН16, ПРН17,
ПРН18, ПРН19,
ПРН20
Підсумкова атестація
ПК1, ПК2, ПК3, ПРН1,ПРН4,
ПК4, ПК6, ПК7, ПРН13, ПРН14,
ПК8, ПК9, ПК10, ПРН16, ПРН17,
ПК16, ПК20
ПРН18, ПРН19,
ПРН20
3.
Дисципліни вільного вибору студента
3.1. Дисципліни циклу загальної підготовки
Іноземна мова*
ППк10.3.1.01 ЗК6, ЗК11
ПРН1, ПРН36
Політологія
ППк10.3.1.02 ЗК6, ЗК9
ПРН1, ПРН32

3

4

5
6

7
8

9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Автоматизація управління ППк10.3.1.03 ПК1,
ПК8, ПРН17, ПРН19
ПК11,ПК18, ПК20,
бізнес-процесами
ЗК3
Іноземна
мова ППк10.3.1.04 ПК1,
ПК8, ПРН17,
ПРН19,
ПК11,ПК18,
професійного спрямування
ПРН36
ПК20,ЗК11
для
дисципліни
ППк10.3.1.03
Аналіз
вимог
до ППк10.3.1.05 ПК1, ПК8, ПК16, ПРН18, ПРН20,
ПК18, ЗК5, ЗК3, ЗК7
інформаційних систем
Іноземна мова
ППк10.3.1.06 ПК1, ПК8, ПК16, ПРН18,
ПРН20,
ПК18, ЗК5, ЗК3, ПРН36
професійного спрямування
ЗК7, ЗК11
для дисципліни
ППк10.3.1.05
Управління
проектами ППк10.3.1.07 ЗК2, ЗК3, ПК8, ПРН2,
ПРН12,
ПК18
інформаційних систем
ПРН18
Іноземна
мова ППк10.3.1.08 ЗК2, ЗК3, ПК8, ПРН2,
ПРН12,
ПК18, ЗК11
професійного спрямування
ПРН18, ПРН36
для
дисципліни
ППк10.3.1.07
Спеціалізоване прикладне ППк10.3.1.09 ПК6, ПК7, ПК10
ПРН17
програмування
Іноземна
мова ППк10.3.1.10 ПК6, ПК7, ПК10, ПРН17, ПРН36
ЗК11
професійного спрямування
для
дисципліни
ППк10.3.1.09
3.2.
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
Технології
об'єктно- ППк10.3.2.01 ПК7, ПК16
ПРН16,
ПРН19,
ПРН20
орієнтованого аналізу
Моделювання даних
ППк10.3.2.02 ПК7, ПК16
ПРН16, ПРН19
Конвергентна
мережна ППк10.3.2.03 ПК15,ПК19
ПРН14, ПРН17
інфраструктура
Побудова ІР-мереж на ППк10.3.2.04 ПК15, ПК19
ПРН14, ПРН17
обладнанні JUNIPER
Глобальна інформаційна ППк10.3.2.05 ПК15, ПК19
ПРН14, ПРН17
інфраструктура
Побудова SDN мереж
ППк10.3.2.06 ПК15, ПК19
ПРН14, ПРН17
Операційні системи
ППк10.3.2.07 ПК8, ПК15
ПРН14,
ПРН17,
ПРН38
Периферійні пристрої
ППк10.3.2.08 ПК15, ПК19
ПРН14, ПРН24
Бізнес-інформатика
ППк10.3.2.09 ПК1, ПК8, ПК11
ПРН19, ПРН30
Інформаційні мережі
ППк10.3.2.10 ПК1, ПК15, ПК19
ПРН14, ПРН17
Основи data science
ППк10.3.2.11 ПК4, ПК6, ПК10
ПРН16,
ПРН21,
ПРН37
Технологія VoIP
ППк10.3.2.12 ПК13, ПК15
ПРН14,
ПРН17,
ПРН24

* Дисципліна «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для підготовки іноземців та осіб без
громадянства замінюється на дисципліну «Українська мова як іноземна».

2.2. Перелік компонент ОП

ПК.10.2.1.02
ПК.10.2.1.03

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП
Ділові комунікації (Українська мова професійного
спрямування)
Економіка підприємства
Філософія
Іноземна мова
Вища математика
Групова динаміка та комунікації
Додаткові розділи вищої математики
Прикладні математичні методи системного аналізу
Дискретні структури
Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
Засади відкриття власного бізнесу
Основи менеджменту та управління персоналом
Застосування
інформаційно-телекомунікаційних
засобів
Хмарні технології
Прикладне програмування - JAVA

ПК.10.2.1.04
ПК.10.2.1.05
ПК.10.2.1.06
ПК.10.2.1.07
ПК.10.2.1.08
ПК.10.2.1.09

Пакети прикладних програм системного аналізу
Логіка та алгоритми обробки даних
Основи системного аналізу
Інтерфейси інформаційних систем
Штучний інтелект
Організація баз даних та знань

4
4
6
3
3
9

ПК.10.2.1.10

10

ПК.10.2.1.11
ПК.10.2.1.12
ПК.10.2.1.13
ПК.10.2.1.14
ПК.10.2.1.15

Системний аналіз та проектування інформаційних
систем
Математичні основи комп'ютерної техніки
Аналіз та застосування технологій програмування
Моделювання та синтез систем управління
Технології business intelligence
Системи підтримки прийняття рішень

ПК.10.2.1.16
ПК.10.2.1.17
ПК.10.2.1.18

Якість та тестування інформаційних систем
Основи CCNA-security
Інтернет-технології та проектування WEB-додатків

3
3
5

Код н/д
1
ЗК.10.1.1.01
ЗК.10.1.1.02
ЗК.10.1.1.03
ЗК.10.1.1.04
ЗК.10.1.1.05
ЗК.10.1.1.06
ЗК.10.1.1.07
ЗК.10.1.1.08
ЗК.10.1.1.09
ЗК.10.1.1.10
ЗК.10.1.1.11
ЗК.10.1.1.12
ПК.10.2.1.01

ПК.10.2.1.19
ПК.10.2.1.20
ПК.10.2.1.21
ПК.10.2.1.22
ПК.10.2.1.23

Комп'ютерна обробка зображень та мультимедіа
Ознайомча практика
Виробнича практика
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Підсумкова атестація
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумкового
контролю
4

3

Залік

6
3
10
15
3
3
5
3
3
3
3
6

Залік, іспит
Іспит
Залік, іспит
Залік, іспит, іспит
Залік
Залік
Іспит
Залік
Іспит
Залік
Залік
Залік

3
9

Залік
Залік,
іспит,
курсовий проект
Залік
Іспит
Іспит, іспит
Залік
Залік
Залік,
іспит,
курсовий проект
Залік, іспит,
курсова робота
Залік
Залік
Залік, іспит
Іспит
Іспит, курсова
робота
Залік
Залік
Іспит, курсовий
проект
Залік
Залік
Залік
Залік

4
4
7
5
5

3
3
6
6
6
3
180

Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1 (за вибором студентів)
ППк10.3.1.01
ППк10.3.1.02

Іноземна мова
Політологія

Вибірковий блок 2 (за вибором студентів)
ППк10.3.1.03
Автоматизація управління бізнес-процесами
ППк10.3.1.04
Іноземна мова професійного спрямування
дисципліни ППк10.3.1.03
Вибірковий блок 3 (за вибором студентів)
ППк10.3.1.05 Аналіз вимог до інформаційних систем
ППк10.3.1.06 Іноземна мова професійного спрямування
дисципліни ППк10.3.1.05
Вибірковий блок 4 (за вибором студентів)
ППк10.3.1.07 Управління проектами інформаційних систем
Іноземна мова професійного спрямування
ППк10.3.1.08
дисципліни ППк10.3.1.07
Вибірковий блок 5 (за вибором студентів)
ППк10.3.1.09 Спеціалізоване прикладне програмування
ППк10.3.1.10 Іноземна мова професійного спрямування
дисципліни ППк10.3.1.09
Вибірковий блок 6 (за вибором студентів)
ППк10.3.2.01 Технології об'єктно-орієнтованого аналізу
ППк10.3.2.02 Моделювання даних
Вибірковий блок 7 (за вибором студентів)
ППк10.3.2.03 Конвергентна мережна інфраструктура
ППк10.3.2.04 Побудова ІР-мереж на обладнанні JUNIPER
Вибірковий блок 8 (за вибором студентів)
ППк10.3.2.05 Глобальна інформаційна інфраструктура
ППк10.3.2.06 Побудова SDN мереж
Вибірковий блок 9 (за вибором студентів)
ППк10.3.2.07 Операційні системи
ППк10.3.2.08 Периферійні пристрої
Вибірковий блок 10 (за вибором студентів)
ППк10.3.2.09 Бізнес-інформатика
ППк10.3.2.10 Інформаційні мережі
Вибірковий блок 11 (за вибором студентів
ППк10.3.2.11 Основи data science
ППк10.3.2.12 Технологія VoIP
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

10

Залік/ іспит
Залік/ іспит
Іспит

для

6

для

5

Іспит

Залік
для

4

Залік
для

5

5

5

5

5

5

5
60
240

Залік

Залік

Іспит

Залік

Залік

Залік

2.3. Структурно-логічна схема ОП
Всього

I курс

Цикл професійної підготовки

Цикл загальної
підготовки

Цикл

1 семестр

2 семестр

Іноземна мова
Вища математика
Групова динаміка та комунікації

5
5
3

Іноземна мова
Вища математика
Дискретні структури
Соціально-екологічна
безпека
життєдіяльності
Всього
Математичні основи комп’ютерної
техніки
Прикладне програмування - Java

Кр.
5
5
3
3

Всього
Застосування інформаційнокомунікаційних засобів
Логіка та алгоритми обробки даних

13
6

Пакети прикладних програм системного
аналізу

4

Комп’ютерна обробка зображень та
мультимедіа

3

Основи системного аналізу

3

Основи системного аналізу

3

Всього
Всього за І курс

17

Всього

14

4

16
4
4

60
25
Всього

2 курс

Вільного вибору
Цикл загальної
Цикл професійної підготовки
студента
підготовки

Цикл

3 семестр

4 семестр

Вища математика

5

Прикладні математичні методи
системного аналізу

5

Ділові комунікації (Українська мова
професійного спрямування)
Філософія
Всього
Організація баз даних та знань

3

Додаткові розділи вищої математики

3

Всього
Ознайомча практика

8
3

Організація баз даних та знань

5

Аналіз та застосування технологій
програмування

4

Прикладне програмування - Java

3
11
4
5

%

Всього
Іноземна мова/Політологія

9
5

Всього
Іноземна мова/ Політологія

12
5

Технології об’єктно-орієнтованого
аналізу/Моделювання інформаційних
систем

5

Конвергентна мережна
інфраструктура/Побудова ІР-мереж на
обладнанні JUNIPER

5

Всього
Всього за 2 курс

10

Всього

10

Кр.

%

60

25

Вільного вибору студента

Цикл професійної
підготовки

Цикл
загальної
підготовки

Цикл

Вільного вибору студента

Цикл
професійної
підготовки

Цикл
загальної
підготовки

Цикл

Всього
Кр.
%

3 курс
5 семестр

6 семестр

Економіка підприємства

3

Економіка підприємства

3

Всього
Інтерфейси інформаційних систем

3
3

3
3

Інтернет-технології та проектування
WEB-додатків
Системний аналіз та проектування
інформаційних систем
Моделювання та синтез систем
управління
Всього
Глобальна інформаційна
інфраструктура
Побудова SDN мереж

5

Всього
Якість та тестування інформаційних
систем
Моделювання та синтез систем
управління
Системний аналіз та проектування
інформаційних систем
Виробнича практика
Всього
Спеціалізоване прикладне
програмування
Іноземна мова професійного
спрямування для дисципліни
Спеціалізоване прикладне
програмування
Операційні системи
Периферійні пристрої

17
5

Всього

10

Аналіз вимог до інформаційних систем
Іноземна мова професійного
спрямування для дисципліни Аналіз вимог
до інформаційних систем
Всього
Всього за 3 курс

5
4
17
5

5

10

3
5
6

5

60
25
Всього
Кр.
%

4 курс
7 семестр
Засади відкриття власного бізнесу

3

Всього

3

8 семестр
Основи менеджменту та управління
персоналом
Всього

Хмарні технології
Технології business intelligence
Основи CCNA-security
Системи підтримки прийняття рішень

3
5
3
5

Штучний інтелект
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота
Підсумкова атестація

3
6
6
3

Всього
Автоматизація управління бізнеспроцесами
Іноземна мова професійного
спрямування для дисципліни
Автоматизація управління бізнеспроцесами
Бізнес-інформатика

16
5

18
5

6

Всього
Управління проектами інформаційних
систем
Іноземна мова професійного
спрямування для дисципліни
Управління проектами інформаційних
систем
Основи data science

11

Технологія VoIP
Всього

Інформаційні мережі
Всього
Всього за 4 курс
Всього

3
3

4
9
60
240

25
100

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації
Атестація бакалаврів з системного аналізу здійснюється у
здобувачів вищої
формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
освіти
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
складної спеціалізованої задачі або практичні проблеми
системного аналізу із застосуванням теоретичних
Вимоги до
положень і методів системного аналізу та інформаційних
кваліфікаційної технологій і характеризуватися комплексністю та
роботи
невизначеністю умов.
Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно
«Положення про запобігання академічному плагіату у
Державному університеті телекомунікацій».
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ЗК.10.1.1.08
ЗК.10.1.1.09
ЗК.10.1.1.11
ЗК.10.1.1.12

ПК.10.2.1.01
ПК.10.2.1.02
ПК.10.2.1.03
ПК.10.2.1.04
ПК.10.2.1.05
ПК.10.2.1.06
ПК.10.2.1.07
ПК.10.2.1.08
ПК.10.2.1.09
ПК.10.2.1.10
ПК.10.2.1.11
ПК.10.2.1.12
ПК.10.2.1.13
ПК.10.2.1.14
ПК.10.2.1.15
ПК.10.2.1.16
ПК.10.2.1.17
ПК.10.2.1.18
ПК.10.2.1.19
ПК.10.2.1.20
ПК.10.2.1.21
ПК.10.2.1.22
ПК.10.2.1.23
ППк10.3.1.03
ППк10.3.1.04
ППк10.3.1.05
ППк10.3.1.06
ППк10.3.1.07
ППк10.3.1.08
ППк10.3.1.09
ППк10.3.1.10
ППк10.3.2.01
ППк10.3.2.02
ППк10.3.2.03
ППк10.3.2.04
ППк10.3.2.05
ППк10.3.2.06
ППк10.3.2.07
ППк10.3.2.08
ППк10.3.2.09
ППк10.3.2.10
ППк10.3.2.11
ППк10.3.2.12
ЗК.10.1.1.02
ЗК.10.1.1.05
ЗК.10.1.1.07
+
+

+

+
+

+

ППк10.3.1.10

ППк10.3.1.08

ППк10.3.1.07

ППк10.3.1.06

ППк10.3.1.05

ППк10.3.1.04

ППк10.3.1.03

ППк10.3.1.02

ППк10.3.1.01

ПК.10.2.1.22

ПК.10.2.1.21

ПК.10.2.1.20

ПК.10.2.1.15

ПК.10.2.1.14

ПК.10.2.1.13

ПК.10.2.1.11

ПК.10.2.1.10

ПК.10.2.1.08

ПК.10.2.1.07

ПК.10.2.1.06

ПК.10.2.1.03

ПК.10.2.1.01

ЗК.10.1.1.12

ЗК.10.1.1.11

ЗК.10.1.1.10

ЗК.10.1.1.09

ЗК.10.1.1.08

ЗК.10.1.1.07

ЗК.10.1.1.06

ЗК.10.1.1.05

ЗК.10.1.1.04

ЗК.10.1.1.03

ЗК.10.1.1.02

ЗК.10.1.1.01

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми
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ПРН 1
ПРН 2
ПРН 3
ПРН 4
ПРН 5
ПРН 6
ПРН 7
ПРН 8
ПРН 9
ПРН 10
ПРН 11
ПРН 12
ПРН 13
ПРН 14
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 17
ПРН 18
ПРН 19
ПРН 20
ПРН 21
ПРН 22
ПРН 23
ПРН24
ПРН25
ПРН26
ПРН27
ПРН28
ПРН29
ПРН30
ПРН31
ПРН32
ПРН33
ПРН34
ПРН35
ПРН36
ПРН37
ПРН38

+

+

ЗК.10.1.1.12

ЗК.10.1.1.11

ЗК.10.1.1.10

ЗК.10.1.1.09

ЗК.10.1.1.08

ЗК.10.1.1.07

ЗК.10.1.1.06

ЗК.10.1.1.05

ЗК.10.1.1.04

ЗК.10.1.1.03

ЗК.10.1.1.02

ЗК.10.1.1.01

5.Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
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