
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50835 Інженерія програмного забезпечення

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50835

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Навчально-науковий Інститут комп’ютерних систем 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра комп`ютеризованих систем управління, кафедра системного 
програмного забезпечення, кафедра інформаційних систем, кафедра 
філософії та методології науки, кафедра іноземних мов, кафедра вищої 
математики та моделювання систем, кафедра управління системами 
безпеки життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Корпус №3, Державний університет «Одеська політехніка», пр. Шевченка 
, 1, м. Одеса, 65044

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 385854

ПІБ гаранта ОП Положаєнко Сергій Анатолійович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

polozhaenko@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-318-47-54

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-705-84-36
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 4 р. 0 міс.

заочна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-наукову програму (ОНП) Інженерія програмного забезпечення за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти за спеціальністю 121 ‒ Інженерія програмного забезпечення було розроблено у 2016 році (протокол 
Вченої ради Університету № 7 від 31.05.2016 р.). В 2016 р. її було ліцензовано 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2019/12/19/natsionalnpolitekhuniver40.pdf (Наказ МОН від 
10.06.2016 р. № 655) та здійснено перший набір здобувачів.
Підготовка аспірантів здійснюється на кафедрі комп’ютеризованих систем управління Навчально-наукового 
інституту комп’ютерних систем Державного університету «Одеська політехніка» (далі ― Університет).
ОНП було розроблено проектною групою під керівництвом гаранта ОНП ― д.т.н., професора Положаєнка С. А. До 
складу проектної групи було залучено провідних науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту 
комп’ютерних систем (4 д.т.н., професори та 1 к.т.н., доцент). До відкриття ОНП в аспірантурі Університету 
здійснювалась підготовка кандидатів технічних наук за спеціальністю 01.05.02 ― Математичне моделювання та 
обчислювальні методи. З 2012 р. в Університеті функціонує спеціалізована вчена рада К41.052.11 із захисту 
кандидатських дисертацій за спеціальністю 01.05.02 ― Математичне моделювання та обчислювальні методи. За час 
її функціонування захищено 8 кандидатських дисертацій за даною спеціальністю.
У 2020 році відбувся перегляд ОНП за ініціативи адміністрації у зв’язку зі змінами законодавства та нормативних 
документів Університету.
Актуальність розвитку проблемної області ОНП та її народногосподарське значення зумовлені активним 
впровадженням та експлуатацією сучасного програмного забезпечення і інформаційних технологій на 
різноманітних підприємствах і в різноманітних організаціях, включаючи органи державної влади, безпеки та 
оборони країни.
Підготовка в рамках ОНП наукових кадрів для вирішення задач розробки та впровадження сучасного ПЗ, з метою 
підвищення ефективності економіки та рівня обороноздатності країни здійснюється на матеріальній і кадровій базі 
кафедр: комп`ютеризованих систем управління, системного програмного забезпечення, інформаційних систем, 
філософії та методології науки, кафедри іноземних мов.
Кадровий склад кафедр, задіяних в здійсненні освітнього процесу за ОНП, складають доктори та кандидати наук за 
спеціальностями 121 Інженерія ПЗ та 122 Комп’ютерні науки. До підготовки залучено висококваліфікованих 
науковців, які мають досвід підготовки аспірантів та були обізнані з практичними проблемами розробки та 
впровадження програмного забезпечення на підприємствах різних галузей народного господарства України, знали 
шляхи наукового вирішення цих проблем.
Підготовка фахових науковців за спеціальністю 121 Інженерія ПЗ дозволить сприяти задоволенню потреб 
підприємств та організацій як Одеси та Одеської області, так наукових і промислових центрів всього Південного 
регіону України.
Наразі випускники аспірантури успішно працюють як в Університеті (інших ЗВО) та у науково-виробничих 
установах, забезпечуючи освітній та/або виробничий процеси, володіють широким світоглядом з сучасних проблем 
ІПЗ і інформаційних технологій (ІТ), навичками застосування фундаментальних знань для вирішення важливих 
наукових і практичних задач, і затребувані в різних структурах та ланках наукових установ, підприємств і 
організацій різних галузей народного господарства України. Це підтверджують відгуки організацій, зокрема ТОВ 
«Оліс», ТОВ «Нафтогазхім сервіс», ТОВ НВП «ТЕНЕТ» (http://ccs.od.ua/quality/reviews/)
Успішно закінчила аспірантуру та захистила дисертацію ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 121 ― 
Інженерія ПЗ (у відповідності до Постанови КМ України від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії) Федорова Ганна Миколаївна (захист відбувся 03.12.2020 р.).
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 4 1 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 2 2 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 1 1 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 2 2 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.
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6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
 

Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 50636 Інженерія програмного забезпечення

другий (магістерський) рівень 50820 Інженерія програмного забезпечення

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

50835 Інженерія програмного забезпечення

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

104635 58362

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 121-0-2021-
inzheneriya_programnogo_zabezpec

hennya-phd.pdf

1BcJSdhsypHidjiPIGGBuluyYSt2PO506xRduUit+kI=

Навчальний план за ОП 121-0-2021-
inzheneriya_programnogo_zabezpec

hennya-np-phd.pdf

ubuUn55/BeZkNwe3CLsH4O7FIAJcMq32TLr+y/pmKA8
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Відгуки стекхолдерів.pdf hYiYWLZKyVW+KA7qQa0YlAHzZJ9A2nouE8mhzAu/gn
E=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії на ОП.pdf s9Txl8rFqInUZOEPBp4kQHgvds8jNqJfFQRMyXj4mYE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОНП є розвиток академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів, достатніх для продукування 
нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової діяльності у галузі інженерії ПЗ, необхідних для захисту дисертації.
Особливістю (унікальністю) ОНП є її спрямування на підготовку кадрів, здатних до застосування інноваційних 
методик, новітніх знань і використання ефективного інструментарію сучасних ІТ, та орієнтованих на проведення 
самостійних досліджень в галузі інженерії ПЗ, що включають поглиблене вивчення методів і програмних засобів 
математичного моделювання та ідентифікації динамічних об’єктів і процесів різної природи. ОНП акцентовано на 
проведення досліджень за напрямами: моделі, методи та інструментальні ПЗ математичного моделювання систем і 
процесів з розподіленими параметрами; математичний аналіз та ідентифікація складних динамічних об’єктів і 
процесів в різних предметних областях (енергетика, геологія, медицина та біологія); математичні методи та 
інструментальні ПЗ непрямого контролю і діагностики динамічних систем; методи та ПЗ інтелектуальної обробки 
даних.
Особливістю ОНП також є те, що здобувачі ВО мають можливість приймати участь в програмах академічної 
мобільності здобувачів ВО (Договори між ДУ «Одеська політехніка» та Черкаським державним технологічним 
університетом (ЧДТУ) і Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І. Огієнка (КПНУ): 
http://ccs.od.ua/quality/cooperation/mobility/).
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Мета ОНП відповідає місії, візії та стратегічній меті, задекларованим у документі ― «План стратегічного розвитку 
Державного університету «Одеська політехніка» на 2021 ― 2026 роки», який було затверджено Вченою радою ДУ 
«Одеська політехніка» (протокол № 1 від 31.08.2021 р.) та введеного в дію наказом ректора від 01.09.2021 р. № 79/1 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/plan_strategichnogo_rozvytku_2021-2026.pdf), а саме: 
місія ― підготовка на засадах академічної культури доброчесності та національно-центричності високо 
кваліфікованих фахівців, здатних навчатися впродовж життя, та формування інтелектуального капіталу суспільства; 
візія ― бути сучасним університетом, який поєднує освітню, наукову та інноваційну діяльність в середовищі високої 
інституційної культури та здатний генерувати наукові знання, інноваційні технології, досягнення яких базовані на 
вікових традиціях пізнання та визнання в Україні та Світі; стратегічна мета ― забезпечення стійкого розвитку 
університету, інтегрованого у світовий освітньо-науковий простір.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

За керівництва відділу аспірантури і докторантури (ВАД), а також Ради молодих вчених Університету, було 
проведено опитування аспірантів (https://op.edu.ua/ad), яке показало, що знання та навички, набуті під час 
навчання, є корисними для професійно-наукової діяльності останніх (зокрема, в ІТ-компаніях), а також 
задоволеність аспірантів-здобувачів ВО навчальними матеріалами, методами навчання, існуючою академічною 
атмосферою. Враховуючи одержані результати, запропоновано: регулярно проводити моніторинг здобувачів ВО 
щодо оцінки якості організації навчання в аспірантурі та виявляти слабкі сторони з метою подальшого 
удосконалення процесу підготовки фахівців; проводити заходи щодо сприяння аспірантам у проходженні 
стажування та участі у наукових конференціях; залучення здобувачів ВО, які навчаються за науково-освітнім рівнем, 
до дослідницьких проектів.

- роботодавці

Основу тематики дисертаційних робіт аспірантів складають конкретні задачі установ та організацій, серед яких, 
зокрема: ТОВ «Нафтогазхім сервіс» (м. Одеса); ДУ «Інститут морської біології НАН України» (м. Одеса); Інститут 
проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова (м. Київ), НДІ стоматології АМН (м. Одеса) та інших, які 
впроваджують у виробництво та сферу послуг новітні ІТ-технології і потребують перспективних наукових 
досліджень. В ході зустрічей та обговорень з роботодавцями (прикладом останнього є «круглий стіл» з 
представниками компанії «Металінвест Діджитал, який відбувся 22.09.2021 р. 
http://ccs.od.ua/quality/cooperation/stakeholders/) визначено основні спеціальні компетентності, які забезпечать 
необхідний рівень підготовки майбутнім фахівцям зі спеціальності 121 Інженерія ПЗ у відповідності до потреб ринку 
праці, що значно підвищить конкурентоздатність здобувачів ВО та попит на них. Компетентності в ОНП 
формуються через освітні компоненти (ОК) та програмні результати навчання (ПРН). Зокрема це підтверджується 
відгуками, наприклад: директора ТОВ «Нафтогазхім сервіс», к.т.н.. Григоренка Ю. В.; радника з науково-технічної 
політики та розвитку ТОВ «Оліс», д.т.н., проф. Верещинського О. П.; Генерального директора ТОВ НВП «ТЕНЕТ» 
Єлісєєва О. В.
Роботодавців було залучено до оновлення змісту ОНП у 2019 р. та у 2020 р.

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховано в аспекті активізації процесів, спрямованих на покращення якості 
освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, наукової роботи, 
збереження та розширення контингенту осіб, що навчаються в аспірантурі, тематикою дисертаційних робіт. Зокрема 
це підтверджується відгуками на чинну ОНП (http://ccs.od.ua/quality/reviews/). Проблема підготовки докторів 
філософії з інженерії ПЗ неодноразово обговорювалась з колегами як з Південного регіону, так і з університетів 
України. Так, зокрема, при обговоренні з д.т.н, проф. Палагіним В. В., завідувачем кафедри робототехнічних і 
телекомунікаційних систем та кібербезпеки ЧДТУ, д.т.н., проф. Іванюком В. А., завідувачем кафедри інформатики 
КПНУ ім. І. Огієнка, д.т.н., проф. Телеником С. Ф., деканом ф-ту інформатики та обчислювальної техніки НТТУ «КПІ 
ім. І. Сікорського було внесено пропозицію про подальше розширення партнерських зв’язків з провідними ЗВО 
України та зарубіжними університетами в організації академічної мобільності, що не лише сприяє забезпеченню 
високих (міжнародних) стандартів освіти, а і забезпечує можливість вміння працювати у спільних 
інтернаціональних групах.
Представники академічної спільноти залучались до оновлення змісту ОНП у 2019 р. та у 2020 р.

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та ПРН за ОНП і її оновлення було враховано пропозиції фахівців навчально-
методичного відділу Університету. Також інтереси інших стейкхолдерів було враховано при визначенні тем 
досліджень та укладання договорів щодо участі у спільних дослідженнях по завданням цих установ. Зокрема, в 
рамках договору про співпрацю з ДУ «Інститут морської біології НАН України» (м. Одеса) започатковано розробку 
методів інтелектуальної обробки даних вимірювань морських біоекологічних систем.
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Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та ПРН за ОНП формувались згідно з результатами вивчення тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці. 
Сучасна інженерія ПЗ потребує висококваліфікованих спеціалістів, які володіють навичками професійного 
орієнтування. Це зумовлено Євроінтеграційними процесами та цифровізацією України, яку закріплює «Концепція 
розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» (Розпорядження кабінету 
Міністрів України від 03.03.2021р №167-р.:
https://ips.ligazakon.net/document/view/kr210167?an=1), де зазначено людський капітал як рушійну силу цифрової 
економіки.
Тенденції розвитку спеціальності 121 Інженерія ПЗ обумовлено необхідністю розробки вдосконалених прикладних 
математичних моделей природних та промислових процесів і систем різного походження (технічних, біологічних, 
соціальних тощо), а також впровадження і функціонування на цій основі (суть ― модельній підтримці) сучасного ПЗ 
і ІТ-технологій в реальних умовах різноманітних підприємств і організацій. Фахівець-доктор філософії, що 
навчається за даною ОНП, являє собою дослідника ― наукового співробітника нового покоління, 
висококваліфікованого спеціаліста з глибокою національною самосвідомістю, здатного ефективно працювати в 
якості фахівця в галузі знань «Інформаційні технології»; генерувати стартапи; використовувати новітні методи 
управління. Він має володіти міждисциплінарними навичками для вирішення як технічних, так і економічних та 
управлінських задач. Отже, цілі ОНП та ПРН відповідають тенденціям розвитку спеціальності та ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Освітні цілі та ПРН ОНП враховують вимоги: «Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження 
плану заходів з її реалізації» (https://ips.ligazakon.net/document/view/kr210167?an=1), Указу Президента України 
«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text) та 
Стратегії розвитку Одеської області на 2021-2027 роки (https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-
ta-kulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-
odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/).
Було визначено, що до 40% запропонованих робочих місць займає промисловий сектор, представлений, 
підприємствами та установами ІТ, енергетичної, морської, торгівельної, медичної (біологічної) галузей Одеси, 
Одеської області та України, які мають потребу в фахівцях з ІТ, ПЗ та прикладного математичного моделювання. 
Тому галузевий та регіональний контекст враховувався у формулюванні цілей та ПРН ОНП. Група забезпечення 
ОНП (проф. Положаєнко С. А., проф. Павленко В. Д., проф. Пелих С. М., проф. Фомін О. О.) в ході особистого 
контакту з представниками регіональних ІТ компаній («Sigma Software», Data Art ТОВ НВП «ТЕНЕТ»), установ НАН 
України (ДУ «Інститут морської біології», м. Одеса), промислових підприємств (НТЦ «ЕКОМАШ», ПАТ «Завод 
Південкабель») виявили регіональну специфіку ІПЗ, а в зміст ОНП було введено вибіркові дисциплін, що її 
відображають (ВП01.1, ВП01.2, ВП02.1, ВП02.2, ВП03.1, ВП03.2).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

ОНП розроблено відповідно до потреб світового ринку праці, вимог Болонської системи та нових тенденції розвитку 
ІТ, ПЗ та прикладного математичного моделювання. При створенні ОНП розробники орієнтувалися на 
компетентносний підхід, включаючи систему оцінювання за кредитно-трансферною системою ЄКТС та методологію 
Tuning. При розробці ОНП враховано власний багаторічний досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації та досвід 
провідних університетів та наукових інститутів України, вітчизняних закладів-партнерів та зарубіжних провідних 
університетів (зокрема, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», https://osvita.kpi.ua/op; НУ «Львівська політехніка», 
http://directory.lpnu.ua/majors/DDPGS/9.121.00.00/51/2021/ua/full; НТУ «ХПІ», 
https://drive.google.com/file/d/1uuddnqoiY9wuwuMIwJKZ6nUZrPWUWIR-/view та інш.). Враховано також побажання 
партнерського Університету Країни Басків (Bilboko Ingeneritza Eskola, Іспанія). При створенні та становленні ОНП 
враховувався досвід і результати міжнародних проектів, які реалізовуються провідними викладачами кафедри КСУ 
Університету (д.т.н., професор Пелих С. М.), (http://ccs.od.ua/quality/cooperation/international/).

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

За спеціальністю 121 Інженерія ПЗ за третім (освітньо-науковим) рівнем ВО затверджений стандарт ВО на сьогодні 
відсутній.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Інтегральна компетентність ― «Здатність розв’язувати комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності в галузі інженерії програмного забезпечення, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики» відповідає інтегральній компетентності 
Національної рамки кваліфікацій (НРК): «Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та /або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики».
ПРН відповідають дескрипторам восьмого рівня НРК (знання, уміння, комунікація, відповідальність і автономія)), а 
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саме:
«Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності» ― 
відповідають ПРН01, ПРН03, ПРН04, ПРН07, ПРН08, ПРН09, ПРН10, ПРН11, ПРН12, ПРН14, ПРН16, ПРН17, 
ПРН18, ПРН19;
«Спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної 
діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики» ― 
відповідають ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН05, ПРН06, ПРН07, ПРН08, ПРН10, ПРН12, ПРН16, ПРН18;
«Започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження 
з дотриманням належної академічної доброчесності» ― відповідають ПРН01, ПРН02, ПРН03, ПРН05, ПРН06, 
ПРН07, ПРН09, ПРН10, ПРН11, ПРН12, ПРН14, ПРН18;
«Критичний аналіз, оцінка і синтез нових комплексних ідей» ― відповідають ПРН01, ПРН03, ПРН05, ПРН07, 
ПРН10, ПРН16.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

45

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

33

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

За відсутності стандарту вищої освіти для третього рівня спеціальності 121 Інженерія ПЗ під час створення ОНП для 
визначення предметної області та цілей було використано проєкт стандарту вищої освіти та НРК. У проєкті 
стандарту наведено опис предметної області. Згідно даного опису об’єктом діяльності за спеціальністю 121 Інженерія 
ПЗ є теоретичні та методологічні засади аналізу вимог, проєктування, конструювання, верифікації, валідації та 
супроводження програмних систем. Цілями навчання є: підготовка фахівців з інженерії ПЗ, здатних розв’язувати 
комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері ІТ. Досягнення 
поставлених цілей у ОНП реалізується через такі нормативні дисципліни: ОП01 ― Методи інженерії програмного 
забезпечення; ОП02 ― Статистичні методи обробки експериментальних даних; ОП03 ― Моделювання динамічних 
систем. 
Між ОК наявний логічний взаємозв’язок, який відображено за допомогою структурно-логічної схеми, наведеної у 
розділі 4.3 ОНП. Всі ОК поділяються на обов’язкові дисципліни та вибіркові. Обов’язкові дисципліни спрямовано на 
забезпечення інтегральної компетентності (здатність розв’язувати комплексні наукові та науково-технічні завдання 
у сфері інженерії ПЗ, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та їхньої 
практичної реалізації), яку передбачено проєктом стандарту ВО. Вибіркові дисципліни покликані надати нові 
знання та забезпечити набуття необхідних компетентностей аспірантами за тематикою їх досліджень. ОНП 
забезпечено виконання вимог восьмого рівня НРК, в яких визначено, що особа із ступенем доктора філософії 
повинна мати «здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 
діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики», що підтверджують спеціальні компетентності, зокрема, СК02, СК03, СК06.
ОНП також забезпечує концептуальні та методологічні знання в галузі ІТ, спеціалізовані уміння, необхідні для 
розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки 
вже існуючих знань і професійної практики, критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та комплексних ідей, що 
підтверджується ПРН.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів ВО формується через вибір теми дисертаційного дослідження, вибір 
навчальних дисциплін професійного спрямування, наукові дослідження згідно індивідуального навчальний плану 
роботи аспіранта, в якому визначаються: зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також термін захисту 
дисертації. Надання кваліфікованих консультацій щодо заповнення індивідуального плану роботи аспіранта та його 
реалізації протягом всього періоду навчання покладається на керівника здобувача третього рівня вищої освіти. 
Вибір навчальних дисциплін відбувається у відповідності до «Положення про порядок організації вивчення 
вибіркових освітніх компонентів» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_vybirkovist_osvitnih_komponentiv_onpu
_2020.pdf). Згідно ОНП та навчального плану підготовки аспірантів, вибіркові дисципліни складають не менше 25% 
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кредитів ЄКТС від загального обсягу ОП. Порядок оформлення індивідуального навчального плану аспірантів, які 
беруть участь у програмах академічної мобільності, знаходиться за наступним посиланням «Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf).
Наукові дослідження аспіранти проводять згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються 
зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Згідно з ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 121 ― Інженерія ПЗ, здобувач третього рівня ВО має 
право обрати три вибіркові дисципліни загальним обсягом 12 кредитів ЄКТС. Вибір дисциплін здійснюється 
аспірантами самостійно, виходячи з теми дисертаційної роботи і з урахуванням власних потреб та інтересів щодо 
майбутньої фахової діяльності. Здобувач ВО має можливість ознайомитись з інформаційними картками (ІК) 
навчальних дисциплін (силабусами), які розміщено на офіційному сайті Університету 
(https://op.edu.ua/education/programs/phd-121-0) . Безпосередній вибір дисципліни аспірантом проводиться у 
другому семестрі та здійснюється поданням письмової заяви. Шаблон заяви наведено за посиланням 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_vybirkovist_osvitnih_komponentiv_onpu_
2020.pdf. Обрана аспірантом навчальна дисципліна зазначається у індивідуальному плані роботи аспіранта.
Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно з Положенням «Про порядок організації вивчення 
вибіркових освітніх компонентів» (https://op.edu.ua /document/3354). Навчання здобувачів ВО здійснюється згідно з 
індивідуальним планом роботи аспіранта, який погоджується з науковим керівником та затверджується на 
засіданнях кафедри та вченої ради факультету. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, 
що пропонуються для інших рівнів вищої освіти (https://op.edu.ua /studies/selected) і які пов’язано з тематикою 
дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником відповідного навчально-
наукового інституту, факультету чи випускової кафедри. Засвоєння здобувачами ВО навчальних дисциплін може 
відбуватися на базі Університету, до якого зарахований аспірант, а також в рамках реалізації права на академічну 
мобільність ― на базі інших ЗВО, наукових установ. Здобувач ВО має право змінювати свій індивідуальний 
навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником та ВАД.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

За ОНП ІПЗ передбачено проходження аспірантами педагогічної практики за професійним спрямуванням обсягом 
50 годин. Проходження практики регламентується «Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_provedennya_praktychnoyi_pidgotovky_s
tudentiv_v_onpu.pdf). Метою проведення педагогічної практики є здобуття аспірантами компетентностей: загальних 
― ЗК02, ЗК03 та спеціальних ― СК02, СК03, СК08, СК11, визначених ОНП. Практична підготовка здобувачів ВО 
також забезпечується під час виконання наукової складової та при апробації наукових результатів під час участі у 
наукових конференціях та семінарах. Результатом практичної підготовки є формування таких компетентностей: 
загальних ― ЗК05-ЗК07, спеціальних ― СК01, СК04-СК06, СК07, СК09, СК10. Більшість аспірантів за спеціальністю 
121 Інженерія ПЗ бере участь у держбюджетних НДР (зокрема, Чорі В. В. (науковий керівник проф. Павленко В. Д.), 
Лись Д. А. (науковий керівник проф. Положаєнко С. А.) приймали участь у виконанні розділів НДР № 152-63 
«Засоби моніторингу динамічних об’єктів, засновані на застосуванні моделей у вигляді нечітких множин» (№ 
держреєстрації 0118U006825).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Конкурентоспроможний ІТ-фахівець повинен, за порадами роботодавців, окрім професійних навичок, володіти 
«soft skills», що забезпечуються компетентностями: загальними (ЗК04, 3К05, ЗК07), спеціальними (СК04, СК05, 
СК07, СК09) та ПРН (ПРН03, ПРН06, ПРН08, ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН14, ПРН17, ПРН19). Зазначені 
компетентності та ПРН досягаються при вивченні таких ОК, як: ОЗ02 ― Психологія та педагогіка вищої школи ; 
ОЗ03 ― Філософія та методологія наукових досліджень; ОЗ04 ― Управління науковою діяльністю, а також під час 
проходження педагогічної практики (ПП1 ―  Педагогічна практика за професійним спрямуванням) та презентації 
результатів дослідження на наукових конференціях та семінарах.
Набуттю «soft skills» сприяє вивчення таких дисциплін: «Іноземна мова за професійним спрямуванням» ― вміння 
спілкуватися зі світовою спільнотою в галузі  інженерії ПЗ; «Психологія та педагогіка вищої школи» ― вміти 
приймати технічні, методологічні, організаційно-управлінські рішення та цілеспрямовано шукати, розуміти, 
аналізувати необхідні для цього інформаційні та науково-технічні ресурси; «Філософія та методологія наукових 
досліджень» ― володіння загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання 
наукового світогляду, професійної етики та культурного кругозору; «Управління науковою діяльністю» ― вміти 
формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження, визначати його актуальність,  а також 
знати основні концепції та розуміти теоретичні і практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній
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Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвідношення обсягу окремих ОК за ОНП (у кредитах ЄКТС) з фактичним навантаженням здобувачів (включно із 
самостійною роботою) регламентується «Положенням про організацію освітнього процесу в Державному 
університеті «Одеська політехніка», яке розташовано за посиланням 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf). Обсяг кожної ОК та зміст самостійної роботи за кожною з ОК 
визначається РПНД та проанонсовано у ІК і затверджується на засіданнях кафедр. Загальний обсяг навчального 
навантаження аспірантів за весь термін навчання складає 45 кредитів. Цей обсяг розподіляється між обов’язковими 
та вибірковими ОК. 33 кредити ЄКТС (75%) складає обсяг обов’язкових ОК, а 12 кредитів ЄКТС (25%) ― вибіркових. 
Такий розподіл навчального часу дозволяє аспірантам приділяти достатньо уваги науковій складовій підготовки.
Графіком навчального процесу передбачено теоретичне навчання в 1, 2 та 3 семестрах протягом 15 тижнів в 
кожному. На проведення наукових досліджень на 1-4 курсах відведено 129 тижнів, 20 тижнів у 8 семестрі займає 
підготовка та захист дисертації. На канікулах студенти відпочивають 32 тижні. Навчальним планом на теоретичну 
підготовку здобувача ВО передбачено 45 кредитів ЄКТС, з яких 494 години (36,6%) відводиться на аудиторні заняття 
та 856 годин (63,4%) ― на самостійну роботу. Тижневе аудиторне навантаження для здобувача у 1-му семестрі 
складає 17 годин, у 2-му ― 14 годин, у 3 семестрі ― 2 години.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка за дуальною формою освіти ОНП для здобувачів третього рівня ВО за спеціальністю 121 ― Інженерія ПЗ 
не здійснюється, але для підвищення якості підготовки запроваджуються заходи для подолання розриву між 
теорією, наукою і практикою шляхом: залучення представників роботодавців до перегляду ОНП та навчальних 
планів.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

1. Правила прийому до Державного університету «Одеська політехніка» в 2021 році затверджено на засіданні Вченої 
Ради Університету (протокол №1 від 25 травня 2021 року) ― https://op.edu.ua/vstup/rules.
2. «Положення щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Одеському національному політехнічному 
університеті» (затверджено Наказом від 24 грудня 2020 року № 77) ― 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf
3. Програми вступних випробувань: Іноземна мова (https://op.edu.ua/vstup/asp-exams-im); за спеціальністю 121 
Інженерія ПЗ (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/offer/files/_121_phd.pdf).

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання до аспірантури здійснюється Приймальною комісією за результатами вступних випробувань та 
конкурсного відбору на основі Правил прийому до Університету. Для вступу на третій освітньо-науковий рівень ВО 
за ОНП ― Інженерія ПЗ вступник подає до Приймальної комісії пакет документів, який в обов’язковому порядку 
містить рекомендаційний лист випускової кафедри (за результатами презентації власних дослідницьких пропозицій 
претендента на відкритому засіданні випускової кафедри), підписаний потенційним науковим керівником, 
завідувачем випускової кафедри, гарантом ОНП, директором Інституту комп’ютерних систем (ІКС). Правилами 
прийому передбачено вступні випробовування: фахове ― зі спеціальності (в обсязі стандарту ВО магістерського 
рівня) та іноземної мови (в обсязі, що відповідає рівню B2). Програма фахового випробування зі спеціальності 
складається випусковою кафедрою, що здійснює підготовку за спеціальністю 121 ― Інженерія ПЗ (на основі аналізу 
результатів навчання аспірантів за минулі роки та пропозицій викладачів, задіяних на ОНП), а програма з іноземної 
мови ― кафедрою іноземних мов. Програма вступного іспиту з іноземної мови має технічне спрямування, відповідає 
вимогам до ОНП (https://op.edu.ua/vstup/asp-exams-im). Програми містять необхідні ОК ОНП і вони щорічно 
оновлюється. Програми вступних фахових випробувань не пізніше, ніж за місяць оприлюднюються на сайті 
Приймальної комісії.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Правила переведення здобувачів ВО з інших ЗВО та порядок визнання результатів навчання оприлюднено на сайті 
Університету: https://op.edu.ua/document/2498. Зокрема, визнання результатів навчання здійснюється на підставі 
таких документів: «Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів 
вищої освіти» (пункти 3, 4, 6, 8) 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf). Зокрема, пункт 8: 
«Порядок визнання результатів навчання та перезарахування навчальних дисциплін»; пункт 6.1, абзац 4: 
«Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому вищому 
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навчальному закладі на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата 
стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність». Процедура визнання і 
встановлення еквівалентності документа про освіту, що здобута вступником за кордоном, здійснюється відповідно 
до наказу МОН України № 504 від 05.05.2015 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15). Наказ про затвердження та введення в дію «Положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вказаних правил на ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 121 Інженерія ПЗ 
поки відсутні, проте здобувачі ВО за цією ОНП мають можливість брати участь в програмах міжнародної 
академічної мобільності.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, регулюється: «Положенням про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній 
освіті» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf). 
Неформальна та інформальна освіта здійснюється за власним бажанням здобувачів ВО. Визнання результатів 
навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті, здійснюється за особистою заявою здобувача ВО, яку 
він подає гаранту ОП, вказавши конкретні РН, які ним було отримано. До заяви додаються відповідні документи, що 
засвідчують здобуті РН (свідоцтва, сертифікати, статті, матеріали проєктів, дипломи тощо). Визнання РН, 
отриманих у неформальній та інформальній освіті, здійснюється як для окремих ОК навчального плану, так і їх 
окремих змістових модулів. Визнання результатів навчання у неформальній освіти розповсюджується лише на 
вибіркові дисципліни ОНП. Рішення про визнання результатів приймає предметна комісія Університету на підставі 
заяви здобувача ВО та представлених документів (сертифікати, свідоцтва тощо). У разі негативного висновку Комісії 
щодо визнання результатів навчання, здобувач має право його оскаржити відповідно до чинного «Положення про 
порядок проведення внутрішнього службового розслідування в Одеському національному політехнічному 
університеті» (2019) https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На чинній ОНП дана практика не застосовувалася.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Навчання за ОНП здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання. Відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська 
політехніка»(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_pro
cesu_v_derzhavnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf) основними формами організації освітнього процесу та 
навчальних занять є: навчальні (аудиторні) заняття; самостійна робота; практична підготовка (практика); 
контрольні заходи. В умовах карантину освітній процес може здійснюватися в режимі on-line. В ОНП 
використовується такі форми навчання: лекції, практичні заняття, педагогічна практика за професійним 
спрямуванням та безпосередньо наукова робота, які дають можливість досягти ПРН, оскільки саме такий підхід 
надає можливість надати аспірантам практичну підготовку для вирішення наукових задач у обраній галузі знань ― 
інженерії ПЗ. Досягненню ПРН за ОНП сприяють також такі форми: дискусії, підготовка рефератів, есе, диспути, 
контрольні роботи, проведення аналізу сучасної наукової літератури зі спеціальності і суміжних наук, патентний 
пошук, тестування, завдання для самоконтролю у розрізі практичних занять, підготовка доповідей іноземною 
мовою, обговорення ходу досліджень, обраних методів, математичне опрацювання отриманих результатів. Особлива 
увага при підготовці докторів філософії приділяється самостійній роботі здобувачів, яка спрямована на 
використання набутих знань для досягнення цілей та вирішення задач власного наукового дослідження.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід до навчання є одним із основних принципів організації освітнього процесу в 
Університеті 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf). Студентоцентроване навчання забезпечується створенням умов для 
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вільного вибору і формування індивідуальної освітньої і наукової траєкторії розвитку аспіранта. Аспіранти 
залучаються до обговорення змісту ОК ОНП. Викладачі у спілкуванні з аспірантами активно використовують 
соціальні мережі, месенджери та електронну пошту (особливо із введенням карантинних обмежень). 
Студентоцентрованість акцентується на критичному і аналітичному навчанні та активній практичній діяльності, 
спрямованій на формування низки фахових компетентностей. ОНП передбачає вибір дисциплін, гнучкість 
навчальних траєкторій, застосування педагогічної інноватики, реагування на скарги і пропозиції учасників 
освітнього процесу. Студентоцентроване навчання за ОНП забезпечується консультаціями аспірантів з науковцями 
та роботодавцями щодо її актуальності, відповідності професійним вимогам, і вибору здобувачами ВО дисциплін 
згідно теми свого наукового дослідження. В Університеті діє система моніторингу ОНП відповідно до «Процедури 
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності»
https:// op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/monytoryng_ta_ocinka_studentiv_2019_sayt.pdf.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи є одними з важливих в організації освітнього процесу («Положення про організацію 
освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf). Ці принципи реалізуються через наступні процедури: викладачі 
Університету вільно обирають форми і методи навчання і викладання, вільно та самостійно обирають напрями 
наукових досліджень, місця та форми проходження підвищення кваліфікації; здобувачі ВО реалізують принципи 
академічної свободи через вільний вибір вибіркових дисциплін ОНП (згідно п. 4 Організація вивчення вибіркових 
дисциплін «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»), 
через можливість вибору наукового керівника, напряму та теми наукового дослідження, методики її реалізації, 
планування дослідницької роботи у зручному режимі роботи, свободу висловлювання, анкетування, участь в 
організації навчального процесу (побажання щодо складання розкладу за вибірковими дисциплінами), обговорення 
змісту ОНП та програм ОК.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання; порядку та критеріїв оцінювання окремих ОК 
висвітлюються в РПНД та ІК. ІК, які розташовано у вільному доступі на офіційному сайті Університету за 
посиланнями: https://op.edu.ua/ad, https://op.edu.ua/studies-a/selected. Критерії оцінювання формуються 
викладачем в РПНД відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни». Аспірант має доступ 
до навчального плану (https://op.edu.ua/ad); графіку навчального процесу https://op.edu.ua/calendar-asp, 
https://op.edu.ua/studies-a/rozklad; розкладу занять та консультацій https://op.edu.ua/studies-a/rozklad; розкладу 
екзаменаційної сесії https://op.edu.ua/studies-a/exam.
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання; порядку та критеріїв оцінювання окремих 
навчальних елементів дисципліни надається здобувачам ВО кожним викладачем на першому в семестрі 
аудиторному занятті. На перших зборах аспірантів першого курсу їм доводиться інформація щодо розташування 
ОНП та НП на сайті, академічного календаря, розкладу занять, та порядку доступу аспірантів до навчальних 
матеріалів з дисципліни.
Графік консультацій доступний на стенді кафедри.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і наукових досліджень, при підготовці наукових кадрів є одним із засобів підвищення якості 
ВО. В ОНП це поєднання реалізується багатьма шляхами, включаючи наступне.
1. В Університеті ефективно працює наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  
(https://op.edu.ua/about/scientific_society), в межах діяльності якого здобувачі ВО залучені до наукової, інноваційної, 
винахідницької роботи. Товариство забезпечує здобувачам ВО широке представництво, захист і реалізацію 
професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав, зокрема аспірантів.
2. Аспірантам надаються можливості під час навчання виконувати дисертаційні дослідження в рамках 
держбюджетних, грантових, госпдоговірних науково-дослідних робіт або ініціативних наукових тем, які, в 
подальшому, слугують основою для подачі грантових заявок (https://op.edu.ua/studies).
3. Результати досліджень аспірантів проходять апробацію на наукових конференціях, що проводяться в 
Університеті, зокрема, на регулярних конференціях «Modern Information Technology», «Informatics. Culture. 
Technology», «Project, Program, Portfolio management» (http://ics_conf.tilda.ws), які організовується кафедрами 
ННІКС Університету, що забезпечують підготовку аспірантів в тому числі за спеціальністю 121 Інженерія ПЗ. У 
вересні 2021 р. було проведено Міжнародну наукову конференцію «Проблеми інформатики та моделювання» 
(www.pim.net.ua), організатором якої була випускова кафедра КСУ, і на якій виступали з доповідями аспіранти, що 
навчаються за ОПН (зокрема, аспірант 4 р. н. Чорі В. В., наук. керів. проф. Павленко В. Д.)
4. Аспірантам надається можливість публікувати результати досліджень у наукових виданнях Університету: «Вісник 
сучасних інформаційних технологій» (https://hait.op.edu.ua/), «Прикладні аспекти інформаційних технологій» 
(https://aait.op.edu.ua/), «Праці Одеського політехнічного університету» (https://pratsi.op.edu.ua/), журнал 
«Інформатика та математичні методи в моделюванні» (http://immm.op.edu.ua/).
5. Одержані аспірантами нові результати досліджень та створені на їх основі технологічні рішення впроваджуються 
у навчальний процес на різних рівнях ВО, оскільки програми дисциплін корегуються згідно нових результатів, 
одержаних науковою спільнотою. Поєднання навчання і досліджень викладачів та аспірантів за ОНП досягається 
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також спільними публікаціями викладачів і аспірантів.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

ОНП та НП є базовими для розробки РПНД ОК та їхніх ІК. РНПД розглядаються на першому в навчальному році на 
засіданні кафедри відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/document/2549). РПНД зберігається на кафедрі; розробляється на термін дії НП і повністю 
оновлюється, якщо відбуваються: зміни стандартів ВО; зміни діючої ОНП, які стосуються даної навчальної 
дисципліни; впровадження нової освітньої технології. Поточні зміни до РПНД можуть вноситься щорічно ― у 
вигляді додатку до РПНД. Зміни затверджуються на засіданні кафедри. Поточні та планові зміни до РПНД 
вносяться в результаті аналізу анкетування здобувачів ВО, пропозицій стейкхолдерів, роботодавців, випускників 
ОНП, а також вносяться самими викладачами в результаті власних наукових досліджень. Пропоновані зміни 
обговорюються на засіданнях кафедри. Процес оновлення змісту ОК є систематичним. Останні зміни були 
зумовлені наказом від 17.03 2020 р. № 146-в. «Про формування навчальних планів докторів філософії на 2020-
2021н.р.» (https://op.edu.ua/document/3519).
Зокрема, вибіркові ОК зосереджено у 2 семестрі, а їх перелік розширено до шести (ВП01 ― ВП06); ОК «Управління 
науковою діяльністю» викладається протягом 2-х семестрів; Педагогічний практикум за професійним 
спрямуванням (ПП1) склав 50 академічних годин.
Передумовами для оновлення змісту освітніх компонентів ОНП є:
1. Планове підвищення кваліфікації НПП (у відповідності до діючого «Положення …», 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-13#Text).
Зміст ОК ОНП оновлюються щороку за ініціативою лектора з метою впровадження в навчальний процес результатів 
новітніх наукових досліджень та сучасного програмного забезпечення у галузі ІТ.
2. Наукова і інноваційна діяльність НПП, виконання НДР та участь у наукових проектах. Кафедрою КСУ 
проводиться держбюджетна НДР № 152-63 (№ держ. реєстрації 0118U006825), у реалізації якої залучено аспірантів 
Лись Д. А. та Чорі В. В. Останнім, під керівництвом проф. Павленка В. Д. у міжнародному науковому проекті 
«Технологія айтрекінгу в нейронауках» (спільно з Люблінською політехнікою ― LUT) також проведено 
експериментальні дослідження в рамках Договору про співпрацю між ОНПУ та LUT (Додаткова угода №2 від 
01.03.2016 р.).
3. Проведення конференцій та семінарів, в яких НПП, задіяні у реалізації ОНП, є членами організаційних та 
програмних комітетів («Modern Information Technology» (http://ics_conf.tilda.ws), «Сучасні проблеми 
математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (http://kpnu.edu.ua), «Обробка сигналів і негаусівських 
процесів» (http://chdtu.edu.ua), «Проблеми інформатики та моделювання» (www.pim.net.ua) ― гарант ОНП проф. 
Положаєнко С. А. та проф. Павленко В. Д.).
4. Співпраця з науковими установами НАН України (ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова, м. Київ; ДУ «Інститут морської біології», 
м. Одеса) та іншими ЗВО (ЧДТУ, КПНУ ім. І. Огієнка), в яких передбачено спільну науково-освітню діяльність 
Сторін (http://ccs.od.ua/quality/cooperation/agreements/).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація освітньо-наукового процесу в рамках ОНП узгоджена із Концепцією інтернаціоналізації 
Університету https://drive.google.com/file/d/1apRUhSRZvIZrq4kaQrW5hzOC812ZExZx/view, та забезпечується через: 
участь викладачів у міжнародних проєктах ― «Освітній університет румунсько-українського прикордонного 
співробітництва - UNIV.E.R-U»; проект ЄС та Програми Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду»; Навчальна діяльність вчителів Erasmus + в рамках мобільності Erasmus + для навчання (проект № 2019-1-
PL001-KA107-064647) на міждисциплінарному факультеті Університету Полонії в Ченстохові; «Європейська 
інтеграція в освіті, науці та культурі» (м. Катовиці, Польща); - у міжнародних семінарах (напр., «Освітні системи 
країн Європейського Союзу: стан та перспективи розвитку» (Польща).
Університет має широкі міжнародні партнерські зв’язки (https://op.edu.ua/international/partners) та доступ до 
міжнародних інформаційних ресурсів та баз даних (https://op.edu.ua/library/scopusandwebofscience).
З вересня 2021 р. випускову кафедру КСУ залучено до участі в міжнародній програмі Marie Skłodowska-Curie Actions 
Doctoral Networks (MSCA- DN), Call: (HORIZON -MSCA-2021-DN-01-0), яка є основною програмою ЄС для 
докторської освіти та докторантури, в рамках проекту «Організація та розвиток мережі докторських шкіл країн ЄС та 
Східної Європи на основі практики цифрової трансформації структурованих докторських програм»: 
(http://ccs.od.ua/quality/cooperation/international/).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Досягнення ПРН перевіряються контрольними заходами. Навчально-методичні комплекси з усіх навчальних 
дисциплін, що входять до ОНП, містять контрольні завдання до практичних занять, контрольні роботи з навчальних 
дисциплін для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу, критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів ВО, 
тестові завдання для оцінювання результатів навчання здобувачів ВО, екзаменаційні білети тощо. «Положення про 
робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549) містить опис засобів досягнення ПРН, 
передбачених ОНП і РПНД (зокрема, екзаменів та презентацій). Багаторівнева система контролю якості освітнього 
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процесу включає, щосеместрове оцінювання здобувачів ВО та регулярне оприлюднення результатів на офіційному 
веб-сайті Університету  https://op.edu.ua/quality/anti-plagiarism, https://op.edu.ua/quality/czjvo. Поточний контроль 
як форма контрольних заходів, здійснюється впродовж семестрових модулів. Форми контрольних заходів 
оцінювання поточного контролю: письмові та усні опитування на лекційних заняттях; поточний контроль на 
практичних заняттях; індивідуальна або групова презентація. Форма підсумкового контролю з дисципліни (екзамен, 
залік) визначається НП та регулюються «Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового 
контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
Для оцінювання результатів навчання аспірантів у межах навчальних дисциплін ОНП обрано такі форми 
контрольних заходів: поточний та семестровий контролі.
Під час розроблення завдань для перевірки досягнення ПРН викладачі керуються розумінням того, що має бути 
перевірена здатність здобувача ВО розв’язувати задачі, тобто уміння самостійно діяти на підставі отриманих знань, а 
не демонструвати наявність знань лише на першому рівні пізнання — «рівні знайомства», тобто знання визначень, 
термінів, понять, формул тощо. Такий підхід дає змогу зробити висновок про рівень досягнення здобувачем ВО 
передбачених ПРН за певною ОК.
Контрольні заходи проводяться протягом навчального семестру та дозволяють перевірити вивчення та засвоєння 
матеріалу за ОНП. Результати опанування матеріалу за ОНП оцінюються відповідно до 100-бальної шкали, 
переводяться в оцінку за національною шкалою і оцінку ECTS, та вносяться до відомості обліку успішності. Звітність 
аспірантів під час навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до «Положення про порядок підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ДП 02-8.7-2020 Версія 03» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_pidgotovku_doktoriv_filosofiyi_2020.pdf)
, затвердженого Вченою радою Університету, протокол №5 від 26.02.2020 р.
Розклад заліково-екзаменаційних сесій формується відповідно до графіку навчального процесу 
https://op.edu.ua/studies-a/exam і, після затвердження, оприлюднюється через сайт Університету на сторінці ВАД.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів ВО 
забезпечуються наступними аспектами організації освітнього процесу в Університеті: Викладач, на початку 
вивчення навчальної дисципліни (ОК), пояснює здобувачам ВО порядок проведення контрольних заходів та надає 
інформацію про сутність форм контролю, передбачених робочою програмою дисципліни, а якщо у здобувачів ВО є 
питання ― вони можуть отримати обґрунтовану відповідь. «Положення про організацію освітнього процесу в 
Державному університеті «Одеська 
політехніка»(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_pro
cesu_v_derzhavnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf), в розділі 6 містить розгорнуті відомості про форми 
контролю передбачені освітнім процесом в Університеті. «Положення про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисциплін» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf містить опис порядку та методики 
оцінювання знань здобувачів ВО. Процедуру проведення контрольних заходів та критерії оцінювання навчальних 
досягнень наведено в робочих програмах навчальних дисциплін (РПНД) та інформаційних картках (ІК)/силабусах. 
Інформаційні картки доступні для всіх бажаючих на сайті Університету (https://op.edu.ua/education/programs/phd-
121-0) та випускової кафедри https://op.edu.ua/kaf-ksu ще до початку освітнього процесу у поточному навчальному 
році.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання оприлюднено в розділі ВАД (https://op.edu.ua/ad), де 
викладаються розклад атестаційних тижнів та ІК. Інформація про форми контрольних заходів, а також дату, час, та 
критерії оцінювання доводиться до здобувачів ВО на початку семестру кожним викладачем окремої дисципліни 
(ОК) на першій лекції і практичному занятті. Також цю інформацію містять ОНП та ІК ОК, оприлюднені на 
офіційному веб-сайті Університету (https://op.edu.ua/education/programs/phd-121-0). Відповідно до «Положення про 
організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з навчальної дисциплін» https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf оцінка за 
семестр з навчальної дисципліни, з якої передбачений залік (диференційований залік), виставляється після 
закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за сумарними результатами поточного контролю. До 
екзамену допускаються здобувачі ВО, у яких зараховано перший семестровий модуль і накопичувальну частину 
другого семестрового модулю (при її виконанні не менш ніж на 60%). Розклад іспитів оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті https://op.edu.ua/studies/schedule не менше ніж за місяць до дати їх проведення.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт третього рівня ВО за спеціальністю 121 ― Інженерія ПЗ наразі відсутній, тому за основу взято вимоги НРК. 
Як форма атестації здобувачів ВО за ОНП застосовується захист дисертаційної роботи (ДР) відповідно до діючого в 
Університеті «Положення…» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_pidgotovku_doktoriv_filosofiyi_2020.pdf, 
а метою атестації ― є визначення відповідності фактичного рівня набутих знань, умінь та навичок ПРН. ДР 
оформлюється згідно до вимог, затверджених наказом № 40 МОН України від 12.01.2017р. Усі ДР здобувачів ВО 
обов’язково перед захистом проходять перевірку на академічний плагіат. На момент акредитації успішно проведено 
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захист ДР за процедурою, у відповідності до Постанови КМ України від 06.03.2019 р. № 167 «Про проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (https://op.edu.ua/science/disphd/5955) аспірантки 2016 
року вступу Федорової Г. М. (тема: «Методи та програмні засоби інформаційної технології ідентифікації 
непараметричних діагностичних моделей око-рухового апарату», дата захисту ― 03.12.2020 р. Науковий керівник ― 
д.т.н., проф. Фомін О. О.). Також на кафедрі КСУ ІКС впродовж 2021 р. (27.04.2021 р. та 29.04.2021 р.) було захищено 
2 кандидатські дисертації за спеціальністю 01.05.02 ― Математичне моделювання та обчислювальні методи 
(здобувачі: Рудковський О. В., Рубан О. О.; наукові керівники: д.т.н., проф. Положаєнко С. А. та д.т.н., проф. Фомін 
О. О., відповідно).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Проведення контрольних заходів в Університеті визначено «Положенням про організацію освітнього процесу в 
Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf) та «Положенням про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисциплін» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf.
На основі цих документів викладачем розробляється система оцінювання певної ОК, де конкретизовано процедуру 
проведення контрольних заходів за нею (ОК): тривалість заходу, письмовий або усний, кількість балів за певні 
завдання, таблиця відповідності кількості балів отриманій оцінці.
Вказані нормативні документи розміщено на офіційному сайті Університету 
(https://op.edu.ua/education/normative_base).
Проведення заліково-екзаменаційних сесій регламентуються щосеместровим наказом ректора «Про проведення 
заліково-екзаменаційних сесій».

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Кодекс професійної етики в Університеті (https://op.edu.ua/document/2436), передбачає об’єктивне оцінювання 
результатів навчання здобувачів ВО. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf) до екзамену допускаються 
здобувачі ВО, у яких зараховано перший модуль і накопичувальна частина другого. Викладач зобов’язаний довести 
підсумковий бал за двома модулями до відома здобувачів ВО та внести його до відомості модульного контролю. 
Екзамени проводяться у відкритому режимі лише в усній формі з обов’язковою присутністю двох екзаменаторів, 
один з яких здійснював освітній процес (прізвища повідомляються здобувачам ВО разом із розкладом екзаменів). 
Екзаменатори оцінюють відповіді здобувачів ВО, керуючись критеріями, що визначено в РПНД. Для врегулювання 
спірних питань створено постійно діючі Комісії з етики та управління конфліктами на рівні Університету та ІКС 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf). Процедури запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів встановлюються документами: «Заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання 
конфлікту інтересів» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_24_vid_03.05.2017.pdf), 
«План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2018-2020 роки» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pz2018.pdf). Прикладів застосування відповідних 
процедур на ОНП немає.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Право та порядок повторного проходження здобувачем контрольних заходів відображено в п. 6 «Положення про 
організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf) та п. 5.3 «Процедури організації моніторингу оцінювання здобувачів 
вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» ДП 02-8.7-2019 Версія 02 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/monytoryng_ta_ocinka_studentiv_2019_sayt.pdf).
Здобувачі ВО, яким не зараховано перший семестровий модуль (МКР1), мають, виконуючи програму за другим 
семестровим модулем, ліквідувати борги за перший семестровий модуль впродовж перших 4-х тижнів від початку 
другого семестрового модуля. Допускається перескладання МКР1 не більше 2-х разів. Здобувачі ВО, які не з’явилися 
на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку Здобувачі ВО, які 
отримали незадовільні оцінки при складанні екзаменів, допускаються до перескладання екзамену в терміни, 
визначені ректоратом, і за розкладом, затвердженим ВАД.
У разі відсутності здобувача ВО на екзамені з поважної причини, підтвердженої документально, ВАД 
встановлюється додатковий графік складання підсумкового контролю.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюють Положення про організацію та 
проведення поточного та підсумкового контролів 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf), п.4 та Положення про інститутську 
комісію з етики та управління конфліктами https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf, 
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згідно яких, якщо здобувач ВО не погоджується з оцінкою, що отримав під час підсумкового контролю, він має 
право в день оголошення результатів звернутися у ВАД з відповідною заявою на ім’я зав. ВАД, який збирає комісію, 
у складі: голова – директор ННІ; завідувач кафедри, на якій викладається навчальна дисципліна; викладач 
кафедри, що читає дану дисципліну, але не брав участь у проведенні цього підсумкового контролю; представник 
наукового товариства студентів аспірантів докторантів та молодих вчених. Заява має бути розглянута на засіданні 
комісії не пізніше наступного дня після її подання, а на її засідання може бути запрошено викладача-екзаменатора. 
Здобувач ВО, що подав заяву, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. Члени комісії аналізують 
представлені викладачем-екзаменатором записи здобувача ВО при підготовці до відповідей. Повторне чи додаткове 
опитування здобувача ВО комісією не проводиться. По завершенню розгляду питань поданої заяви, комісія на 
закритому засіданні проводить обговорення та приймає відповідне рішення. Прикладів щодо оскарження 
процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОНП, що акредитується, не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності (АД) в Університеті регламентують: 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ВО та освітньої діяльності в Університеті 
https://op.edu.ua/document/2545; Положення про АД в Університеті https://op.edu.ua/document/2333; Порядок 
перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність 
академічного плагіату https://op.edu.ua/document/2754; Кодекс професійної етики та поведінки працівників 
Університету https://op.edu.ua/document/2436; Положення про групу сприяння АД в Університеті 
https://op.edu.ua/document/2802; Положення про кафедральні комісії з АД в Університеті 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf; Процедура організації моніторингу 
оцінювання здобувачів ВО та аналізу освітньої діяльності https://op.edu.ua/document/2536; Положення про робочу 
програму навчальної дисципліни https://op.edu.ua/document/2549; Положення про організацію та проведення 
поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів ВО з навчальної дисципліни 
https://op.edu.ua/document/2490; Положення щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Університеті 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf.
Ці нормативні документи розроблено відповідно до Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанов 
КМУ та Наказів МОН, документів Університету.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

В Університеті використовується комплекс просвітницьких, інформаційно-методичних, популяризаційних та 
експертних заходів, спрямованих на попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності 
(Положення про академічну доброчесність в Університеті: https://op.edu.ua/document/2333). Для протидії 
порушенням академічної доброчесності в Університеті перевірка дисертаційних робіт на наявність ознак 
академічного плагіату обов’язково передує усім іншим процедурам розгляду, алгоритм перевірки визначається 
«Порядком перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf) 
та забезпечується ліцензійною антиплагіатною системою StrikePlagiarism. На виконання Наказу від 17 січня 2020 
року № 37-в «Про створення кафедральних комісій з академічної доброчесності та інститутських (факультетських) 
комісій з етики та управлінні конфліктами» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/37_0.pdf) 
директором ННІКС затверджено склад комісії з академічної доброчесності випускової кафедри КСУ, яка в своїй 
діяльності керується «Положенням про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf). Технічним адміністратором та 
координатором використання систем StrikePlagiarism в Університеті виступає НТБ Університету.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Згідно «Положення про академічну доброчесність» (https://op.edu.ua/document/2333) постійна робота з 
популяризації АД в Університеті серед здобувачів ВО і дотримання ними принципів АД здійснюється 
співробітниками Центру забезпечення якості ВО, викладачами кафедр Університету та керівниками дисертаційних 
робіт. Університет організовує вебінари від зарубіжних фахівців і грантових інституцій для здобувачів ВО та 
викладачів щодо значення АД (https://op.edu.ua/news/1886). Окремі теми ОК обов’язкових компонент ОЗ04 
«Управління науковою діяльністю» спрямовано на популяризацію АД. Для впровадження принципів АД серед 
здобувачів ВО та працівників Університету наказом ректора Університету від 23.12.2019 р. № 76 затверджено 
«Положення про групу сприяння академічній доброчесності в Університеті» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf) та наказом від 23.12.2019 р. № 77 створено 
групу сприяння АД Університету 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_77_vid_23.12.19.pdf); створено кафедральну 
комісію з АД, яка керується нормативними документами Університету (https://op.edu.ua/document/2754). В 2021-
2022 н. р. Радою з якості освітньої діяльності започатковано щорічні тижневі заходи з популяризації норм та 
принципів АД, які відбулись з 27.09.2021 р. по 01.10.2021 р. в on-line форматі для всієї академічної спільноти 
Університету, в. т. ч. для НПП та здобувачів ВО (https://sites.google.com/op.edu.ua/akademicheskaya-dodrochesnost/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Будь-який учасник освітнього процесу Університету, який став свідком або має причину вважати, що стався факт 
порушення АД, має право повідомити про це інститутську або університетську Комісію з етики та управління 
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конфліктами ДУ «Одеська політехніка» («Положення про інститутську (факультетську) комісію з етики та 
управлінням конфліктами» https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf; «Положення про 
постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf).
У своїй роботі Комісія керується Законом України «Про вищу освіту», Актами КМ України, Наказами МОН України 
та зазначеними вище нормативними документами Університету. Основними завданнями Комісії є: контроль за 
дотриманням принципів АД здобувачами ВО та працівниками Університету; контроль за роботою інститутських 
комісій з етики та управлінням конфліктами; вирішення конфліктних ситуацій щодо фактів порушення АД 
здобувачами ВО.
За порушення АД відповідно до «Положення про академічну доброчесність» (https://op.edu.ua/document/2333), 
п.6.2 передбачено академічну відповідальність здобувачів ВО: повторне проходження оцінювання (модульна 
контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного ОК ОНП; відрахування із ЗВО; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. На ОНП за час 
впровадження її в навчальний процес факти порушення АД не фіксувались.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників в Університеті ґрунтується на: 
законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження 
Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуті Університету та «Порядку про 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з 
ними трудових договорів в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2485).
Претенденти на посаду повинні відповідати кадровим вимогам Ліцензійних умов 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF).  Разом із заявою претенденти повинні надати список 
наукових праць, а також копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації за останні п’ять років.
Під час конкурсного добору викладачів на ОНП враховується рівень їх фахової підготовки, наукова та професійна 
діяльність, а саме: базова вища освіта; наукова спеціальність; стаж професійної діяльності за відповідною 
спеціальністю; наявність публікацій у виданнях, що входять до переліку фахових, а також проіндексовані в 
науковометричних базах SCOPUS та Web of Science; наявність сертифікатів з іноземних мов; підвищення 
кваліфікації в галузі 12 ― Інформаційні технології тощо. Висновки відповідних кафедр про професійні та особистісні 
якості претендентів затверджуються відкритим або таємним голосуванням та передаються до експертно-
кваліфікаційної комісії.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Щорічно представникам роботодавців надсилаються пропозиції провести відкриті лекції та тренінги для аспірантів, 
зокрема, останніми лекції стейкхолдерів ― ІТ-компаній DataArt та «Sigma Software» 
(http://ccs.od.ua/quality/cooperation/stakeholders/). Також Університет співпрацює з визнаними науково-дослідним 
установами, провідними компаніями. Метою співробітництва є поєднання наукового потенціалу молодих вчених 
Університету (в т. ч. здобувачів ВО) з практичним досвідом компаній-роботодавців, організація спільних досліджень 
та проведення наукових заходів. Разом з представниками компаній-роботодавців здійснено впровадження 
результатів наукових досліджень здобувачів ВО:
-Мєдвєдєва А.О. ― в компанії Renet Consflting Inc. ― методи, алгоритми та інструментальні ПЗ (ІПЗ) обробки 
кардіо-сигналу;
-Чорі В.В. ― в ІТ-компанії Readdle ― непараметричні моделі око-рухового апарату та ІПЗ їх реалізації.
Роботодавці обов'язково залучаються до рецензування та перегляду ОНП, а також при визначенні тематики 
наукових робіт аспірантів, що спрощує їх адаптацію до умов професійної діяльності. На сайті Університету створено 
спеціальний розділ для організації співпраці з роботодавцями, залученню їх до реалізації освітнього процесу та 
подальшого працевлаштування випускників через сервісний відділ «Кар’єра Центр» (https://op.edu.ua/employers). 
Роботодавці залучаються до співпраці через інструмент анкетування (https://op.edu.ua/quality/stakeholders), а також 
― до участі в оновленні ОНП та у виробленні рекомендацій щодо вдосконалення  навчального процесу.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Професіонали-практики, представники роботодавців запрошуються для проведення гостьових лекцій, майстер 
класів, організації вебінарів та тренінгів для здобувачів. Таким чином, здобувачі вищої освіти отримують практичні 
знання, а кафедра – зворотній зв’язок від роботодавця стосовно сучасних вимог та тенденцій ринку праці в ІТ галузі. 
Наприклад, представники компаній-роботодавців В. Платонов (Head of Eng, Odessa) та Є. Івченко (QA Engineer) 
провели гостьову лекцію по бізнес аналізу; іноземні науковці з Берлінського університету техніки та економіки 
Крістіан Херта та з університету м. Аугсбург провели цикл лекцій та практики за темою «Особливості вирішення 
інтелектуальних задач на мові Pyton». Періодично представники професіоналів-практиків, експерти галузі, 
наприклад, Трофимов Б.Ф. (архітектор ПЗ Sigma Software ) та Шабля О.М. (головний експерт ОДІСЕ) проводять 
відкриті лекції для аспірантів по проблемам ІТ галузі.
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів є складовою підвищення якості освіти і визначається Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості ВО в Університеті https://op.edu.ua/en/document/2545 та Порядком підвищення 
кваліфікації НПП https://op.edu.ua/document/2518, що може здійснюватися за різними формами: інституційна, 
заочна, на робочому місці, на виробництві тощо. В Університеті підвищення кваліфікації НПП здійснюється в: НКЦ 
інноваційної діяльності «Політех-консалт» http://knc.od.ua/;НКЦ педагогічної майстерності http://www.pedagogic-
master.com.ua/; ЦПО https://op.edu.ua /education/postgraduate.В Університеті запроваджено індивідуальний рейтинг 
НПП https://op.edu.ua /about/reports#13.Університет організовує для викладачів навчання і стажування з 
можливістю отримати стипендію за програмою «Еразмус+». Задіяні на ОНП викладачі переважно мають 
сертифікати рівня В2 з англійської та німецької мов. Кафедра КСУ, що реалізує ОНП, приймає участь в міжнародній 
програмі Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks (HORIZON-MSCA-2021-DN-01-0) як основної програми 
ЄС для докторантури: http://ccs.od.ua/quality/cooperation/international/.Положенням про заохочення працівників за 
високі досягнення в науковій діяльності https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf, 
працівникам, результати дослідження яких оприлюднено в періодичних наукових виданнях міжнародних 
наукометричних баз SCOPUS або WОS, встановлено надбавку до посадового окладу (д.т.н., проф. Павленко В.Д., 
д.т.н., проф. Фомін О.О., задіяні у ОНП)

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Сприяння професійному розвитку викладачів, задіяних на ОНП, становить цілісну систему, починаючи з надання 
взаємної методичної допомоги на кафедрі, організації зустріч з представниками Національного агентства із 
забезпечення якості ВО (далі ― Національне агентство) до системи тренінгів на рівні Університету 
https://op.edu.ua/news/8813. Діючі експерти та члени ГЕР Національного агентства ― викладачі Університету 
Забарна Е. М., Любченко В. В., Пелих С. М. провели тренінги для викладачів.
Підвищення кваліфікації в Університеті ведеться за програмою «Педагогічна майстерність викладачів вищої 
школи» https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master. Стимулює розвиток та сприяє поліпшенню викладацької 
майстерності, започаткований в Університеті Конкурс інноваційних ідей «Цифрове майбутнє» 
(https://op.edu.ua/opportunity/31). В межах діючого в Університеті Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених (https://op.edu.ua/about/scientific_society) проводяться організаційні, наукові та 
освітні заходи, що сприяє підготовці фахівців вищої кваліфікації. Також передбачено заохочення НПП за високі 
досягнення в навчальній, методичній та організаційній роботі та отримання ними доплат за складність та 
напруження у роботі (у відсотках до посадового окладу):
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf.
На сайті Університету та електронною поштою до структурних підрозділів подається актуальна інформацію про 
події, проєкти і гранти в Україні та закордоном (https://op.edu.ua/staff).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові потреби ОНП погоджуються керівником Університету згідно з «Планом стратегічного розвитку 
Державного університету «Одеська політехніка» на 2021 – 2026 р. р.» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/plan_strategichnogo_rozvytku_2021-2026.pdf та 
корегуються наприкінці кожного фінансового року. Детальна інформація про оновлення матеріально-технічної бази 
є у звітах ректора (https://drive.google.com/file/d/1MMJ4XaaNMS_KJQIlLI-dB3bcxVO-wUiv/view).
Забезпеченість ОНП навчальними приміщеннями, лабораторіями, мультимедійним обладнанням відповідає 
потребі та Ліцензійним умовам. Для підготовки здобувачів ВО та проведення досліджень у вільному доступі наявні 
навчально-наукові лабораторії ІКС.
В НТБ Університету, яка має 5 читальних залів і книжковий фонд понад 1,2 мільйонів одиниць навчальної, 
методичної та наукової літератури, створено архіви (в тому числі електронний) наукових дисертацій, захищених у 
спеціалізованих радах, що працюють в Університеті (https://op.edu.ua/library/bibliography/dysertatsiyi_fonda). 
Навчально-методичне забезпечення за ОНП проходить обговорення на кафедрі, методичну експертизу НМВ та дає 
можливість досягати визначених нею цілей та ПРН завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному 
оновленню РПНД та методичних матеріалів. Навчально-методичне забезпечення доступне для здобувачів ВО, які 
мають корпоративні аккаунти з доменом op.edu.ua, з електронних ресурсів Університету 
(https://op.edu.ua/library/memos).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Інфраструктуру освітнього середовища ЗВО спрямовано на задоволення потреб та інтересів здобувачів ВО, що 
навчаються за ОНП, і включає https://op.edu.ua/education/studying-living: студмістечко з облаштованими 
гуртожитки https://op.edu.ua/campus; комбінат громадського харчування в навчальній зоні та їдальню у 
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студмістечку; спортивний комплекс та спортивний клуб; туристичний клуб; студентську поліклініку; спортивно-
оздоровчий табір «Чайка»; палац культури. Також інфраструктуру освітнього середовища Університету складає 
сучасне обладнання аудиторій (проектори, комп’ютерні класи з необхідним ПЗ у спеціалізованих аудиторіях); 
інформаційну мережу Університету і її ресурси. До Internet під’єднано всі комп’ютери кафедр. Також в НТБ 
Університету облаштовано комп’ютерну залу з безкоштовним доступом до Internet для здобувачів ВО. В 
навчальному корпусі ІКС є вільний доступ до Wi-Fi. Для виявлення потреб і інтересів здобувачів ВО проводяться 
періодичні опитування здобувачів ВО http://ccs.od.ua/quality/questionnaire/; зустрічі керівництва кафедри, гаранта і 
викладачів, задіяних на ОНП, з аспірантами щодо умов навчання. Науковий потенціал здобувачів ВО реалізується 
через підтримку їх участі у наукових конференціях, стартапах, конкурсах. Підтримується тісний зв'язок з відділом 
міжнародних зв’язків Університету з метою отримання та розповсюдження інформації про стипендіальні програми 
за кордоном https://op.edu.ua/studies. Викладачі, що викладають на ОНП, забезпечують можливість постійного 
консультування аспірантів (у т.ч. дистанційно)

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів ВО на основі «Правил 
внутрішнього розпорядку» https://op.edu.ua/document/3695 та відповідного законодавства системою заходів, які 
курує Відділ охорони праці: суворим дотриманням норм ТБ та актів готовності кафедр до навчального року 
(https://op.edu.ua/document/2255), інструктажем викладачів та здобувачів ВО 
https://op.edu.ua/document/2500,проведенням заходів щодо надання першої медичної допомоги, плановим 
медоглядом здобувачів ВО у студентській клініці (https://helsi.me/clinic/91d3a180-bf4f-4332-9b29-
006dbea113d9),пропагандою здорового способу життя тощо. Розроблено Рекомендації для студентів та працівників 
щодо захисту себе та інших від зараження грипом чи COVID-19 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/rekomendaciyi_dlya_studentiv_ta_pracivnykiv.pdf), в 
рамках яких в ЗВО регулярно проводяться COVID-щеплення. Затверджено і введено в дію Процедуру «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539),«Кодекс професійної етики та 
поведінки працівників» (https://op.edu.ua/document/2436), що забезпечує загальну доброзичливу атмосферу 
співробітництва. В ЗВО вжито заходів із надання підтримки та допомоги здобувачам ВО та створено групу 
соціально-психологічної підтримки (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-v.pdf); 
нормативно-правовими актами регулюються протидії булінгу та іншому насильству 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/49-p.pdf).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів ВО мають 
багаторівневу структуру та реалізуються залученням керівництва ЗВО шляхом особистого прийому здобувачів ВО у 
встановлені дні та години.
Освітня підтримка реалізується через завідувача випускової кафедри; гаранта ОНП; наукових керівників та 
викладачів ОК; Центр із забезпечення якості ВО (https://op.edu.ua/quality/czjvo).
Організаційна підтримка реалізується через ВАД Університету (https://op.edu.ua/ru/document/3409);
Інформаційна підтримка здійснюється за допомогою інформаційних ресурсів Університету: офіційного веб-сайту 
ЗВО (https://op.edu.ua/); сторінки інформаційного забезпечення здобувачів ВО 
(https://op.edu.ua/education/programs/phd-121-0); сторінок ІКС (https://op.edu.ua/ics) і кафедри КСУ 
(https://op.edu.ua/kaf-ksu); Viber-групи тощо.
Консультативна підтримка відбувається через КНЦ «Політех-консалт» (https://op.edu.ua/ru/quality/centers), НКЦ 
професійної реалізації здобувачів «Кар'єра-центр» (https://op.edu.ua/career). У вільному доступі електронний 
каталог бібліотеки (http://dspace.op.edu.ua/jspui/), примірники рукописів дисертаційних робіт та доступ до 
міжнародних реферативних баз даних Scopus та WОS. Соціальна підтримка реалізується через Процедуру 
Соціальної підтримки здобувачів ВО та працівників (https://op.edu.ua/document/2539) та Кодекс професійної етики 
та поведінки працівників Університету (https://op.edu.ua/document/2436). Здобувачі ВО мають право брати участь у 
виборах до органів самоврядування.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В ЗВО триває трансформація університетської інклюзивної інфраструктури 
(https://op.edu.ua/education/handicapped) у безбар’єрний навчальний простір, реалізується інклюзивна освітня 
політика на основі «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в 
Університеті» (https://op.edu.ua/document/2486) та «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) Університету» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_n29.pdf). Згідно із Законами України «Про 
вищу освіту» №38-39 від 08.07.2017 р. та «Про освіту» №2145-19 від 05.09.2017р., ЗВО забезпечує право на освіту 
всіх учасників освітнього середовища з особливими освітніми потребами (ООП), Навчальні корпуси обладнано 
пандусами та виділено приміщення для проведення занять на першому поверсі; на території ЗВО є спеціальні місця 
для паркування. ЗВО забезпечує можливість проживання осіб з ООП разом із особами, що їх супроводжують, (гурт. 
№ 3 має окремий вхід, обладнаний пандусом, житлові приміщення на 1-му поверсі). Для організації інклюзивного 
навчання в ЗВО працює група психолого-педагогічного супроводу 
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(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf), яка покликана забезпечити спеціальний 
навчально-реабілітаційний супровід (допомогу в організації освітнього процесу, індивідуальних консультацій; 
соціально-психологічну підтримку тощо). Під час реалізації ОНП, яка акредитується, здобувачів ВО з ООП не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовано нормативними документами Університету. Відповідно до ст. 8 
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників Університету» (https://op.edu.ua/document/2436), НПП та 
здобувачі ВО повинні дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність, національні особливості, права, свободи 
і законні інтереси осіб; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 
суспільних цінностей. Згідно з процедурою «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539), для працівників та здобувачів ВО під час освітнього процесу не є прийнятними 
будь-які форми фізичного, сексуального та психічного насильства, приниження їх честі та гідності. Шляхи 
вирішення конфліктних ситуацій в Університеті прописано у вказівці «Про запровадження обліку повідомлень 
працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду» № 3-у від 06.02.2018 р. 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/v-no3-u.pdf). Вона передбачає, що конфлікти 
врегульовуються після надходження звернення. Реагуючи на це, наказом ректора створюється Комісія з розгляду 
конфліктної ситуації, яка перевіряє факти, що викладено у заяві. У випадку підтвердження ― до порушника 
застосовуються види відповідальності, передбачені законами України та Статутом Університету (звільнення або 
відрахування з Університету). Згідно до Закону «Про запобігання корупції», в Університеті діє Антикорупційна 
програма (https://op.edu.ua/document/2433), а також «План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 
2018-2020 р.р.» (https://op.edu.ua/document/2435). Розроблено і функціонує Положення про комісію з оцінки 
корупційних ризиків в Університеті (https://op.edu.ua/document/2438) та загальні засади її діяльності 
(https://op.edu.ua/about/corruption-risk). Щорічно викладачі підписують попередження про кримінальну 
відповідальність за корупційні дії. З ініціативи керівництва Університету проводяться анонімні опитування щодо 
виявлення випадків корупції під час навчального процесу.
Під час реалізації ОНП, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Усі процедури щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються: 
«Процедурою з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355); «Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості» (https://op.edu.ua/document/2545) відповідно до цілей ОНП із залученням 
здобувачів ВО, роботодавців та стейкхолдерів.
Ці процедури відіграють у внутрішній системі забезпечення якості ВО ключову роль в реалізації основних положень 
«Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015)» і 
національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».
На сьогодні, на офіційному веб-сайті Університету, оприлюднено для публічного обговорення проєкти: «Положення 
про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми» (https://op.edu.ua/document/9333) та 
«Процедура затвердження освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/9335), які розроблено Радою з якості 
освітньої діяльності, та які заплановано до затвердження з урахуванням отриманих рекомендацій на Засідання 
Вченої Ради Університету 26.10.2021 р.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Згідно до «Процедури з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355) удосконалення ОНП для 
здобувачів ВО за третім (освітньо-науковим) рівнем здійснюється раз у два (три) роки у формі їх оновлення, що 
відповідає Положенню про систему внутрішнього забезпечення якості ВО та освітньої діяльності ЗВО 
(https://op.edu.ua/document/2545). Оновлення ОНП реалізується робочою групою, останні зміни в ОНП було 
пов’язано з її моніторингом, проведеним у 2020/2021 н. р. Так, було внесено пропозиції стейкголдерів в ОНП 2020 р. 
(п. 4.2. Перелік компонентів ОНП та їх логічна послідовність).
1. При формуванні проєкту ОНП 2021 р. до оприлюднення враховано (протоколи засідань кафедри КСУ №8 від 
15.06.2020 р., №9 від 18.06.2020 р., №10 від 25.06.20220 р.) пропозиції: здобувача ВО Чорі В. В. додати до ОК 
загальнонаукової підготовки дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (для підвищення мовної 
підготовки) та виключити з вибіркової частини ОК «Системна інженерія ПЗ» (через часткове перетинання з курсами 
магістерської підготовки); зовнішнього стейкголдера, професора кафедри інформатики КПНУ ім. І. Огієнка, д.т.н., 
проф. Федорчука В. А. додати до обов’язкових ОК дисципліну «Методи ІПЗ» та вилучити з обов’язкових ОК 
«Організація та проведення наукових досліджень»; зовнішнього стейкголдера, директора ТОВ «Нафтогазхімсервіс», 
к.т.н. Григоренка Ю. В. додати до вибіркових ОК дисципліну «Організація розподілених обчислень на базі grid-
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технологій». Пропозиції зовнішніх стейкголдерів вносилися з метою розширеного опанування методами 
прикладного ПЗ. Було відхилено пропозицію зовнішнього стейкхолдера проф. Федорчука В. А. додати до ОК 
дисципліну «Сучасний інструментарій програмної інженерії».
2. До проєкту ОНП 2021 р. після оприлюднення враховано (протоколи засідання кафедри КСУ №8 від 25.01.2021 р., 
№ 9 від 18.02.2021 р.) пропозиції: гаранта ОНП, д.т.н., проф. Положаєнка С. А. перенести дисципліну 
«Моделювання динамічних систем» до обов’язкової частини ОК та додати до вибіркових ОК дисципліну 
«Дискретно-безперервні моделі і оптимізація керованих процесів» (для визначення особливості ОНП, спрямованої 
на створення моделей, методів та засобів прикладного математичного моделювання динамічних систем та 
процесів); зовнішнього стейкголдера, радника з науково-технічної політики та розвитку ТОВ «Оліс», д.т.н., проф. 
Верещинського О.П. включити до вибіркових ОК дисципліну «Програмна інженерія для систем аналітики даних» 
(для поглибленого вивчення методів обробки та структурування великих баз даних).
Проводиться фахова експертиза оновлених ОНП. Так, зокрема, фахову експертизу чинної ОНП проводили провідні 
фахівці в галузі інженерії ПЗ, про що свідчать надані відгуки та рецензії (http://ccs.od.ua/quality/reviews/).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі ВО ― аспіранти залучаються до процесу періодичного перегляду ОНП шляхом анкетування, результати 
якого узагальнюються; пропозиції, зауваження враховуються, а також здобувачі ВО за третім рівнем запрошуються 
на засідання випускової кафедри, де можуть вносити свої пропозиції щодо оновлення та внесення змін у ОНП. Так, 
за пропозицією аспіранта Чорі В В., який працює під керівництвом д.т.н., проф. Павленка В.Д., було додано до ОК 
загальнонаукової підготовки дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням»; аспірант Медвєдєв А.М, 
який працює під керівництвом к.т.н., доц. Сперанського В.О., запропонував додати у РПНД «Методи інженерії ПЗ» 
змістовний модуль 8 «Моделі якості та надійності програмних систем», а в РПНД «Моделювання динамічних 
систем» ― змістовний модуль 3 «Приклади математичних моделей на основі диференційних рівнянь»; аспірантка 
Лись Д.А., яка працює під керівництвом д.т.н., проф. Положаєнка С А., запропонувала додати у РПНД «Статистичні 
методи обробки експериментальних даних» змістовний модуль 5 «Аналіз експериментальних даних. Основні 
методи статистичного аналізу».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Здобувачі ВО, зокрема аспіранти, впливають на забезпечення якості ВО через своїх представників, які обираються 
до керівного складу Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених(https://op.edu.ua/abount/scientific_society). Вони беруть участь в засіданнях Вчених рад навчально-наукових 
інститутів, і їх думка, з будь-яких питань, пов’язаних з навчальним процесом, обов’язково враховується. До складу 
Вченої ради ННІКС, входять: представники профспілкового бюро первинної профспілкової організації студентів та 
аспірантів, а також органу студентського самоврядування підрозділу (ННІКС). До складу Вченої ради Університету 
входять особи, які представляють здобувачів ВО (в т.ч. аспірантів), які пройшли процедуру обрання. Студентське 
самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП (в т.ч. ОНП) шляхом опитування та 
анкетування(http://ccs.od.ua/quality/questionnaire/). Відповідно до «Положення…» https://op.edu.ua/about/stud-
municip, https://op.edu.ua/document/3223, вони акумулюють та презентують пропозиції здобувачів ВО щодо 
актуальних питань освітніх процесу і середовища;Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених представляє інтереси аспірантів перед адміністрацією Університету з питань наукової роботи та розвитку 
академічної кар’єри; сприяють комунікації здобувачів ВО з викладачами,ВАД, іншими підрозділами Університету, 
представляють інтереси аспірантів на різних рівнях через членство у Вченій раді Університету, конференції 
трудового колективу Університету

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

В Університеті згідно до «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету 
«Одеська Політехніка» (https://op.edu.ua/document/8818, 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_systemu_vnutrishnogo_zabezpechennya_y
akosti_derzhavnogo_universytetu_odeska_politehnika.pdf), у перегляді ОНП в якості стейкголдерів беруть участь 
роботодавці. Форми партнерства з роботодавцями у контексті процедур забезпечення якості: пропозиції при 
перегляді ОНП та зовнішня експертиза ОНП при її затвердженні і модернізації. Зокрема, при перегляді ОНП ІПЗ у 
2020 р. та у 2021 р., зовнішні стейкхолдери (роботодавці) к.т.н. Григоренко Ю. В (директор ТОВ 
«Нафтогазхімсервіс») та д.т.н. Верещинський О. П. (радник з науково-технічної політики та розвитку ТОВ «Оліс») 
запропонували, відповідно, додати до вибіркових ОК дисципліни «Організація розподілених обчислень на базі grid-
технологій» та «Програмна інженерія для систем аналітики даних». В Університеті  апробовано механізм для 
опитування роботодавців. Пропозиції надаються через сторінку https://op.edu.ua/quality/stakeholders.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

До аспірантів, що навчаються за ОНП, у процесі спілкування з науковими керівниками і завідувачем випускової 
кафедри доводиться інформація про можливість їх кар’єрного зростання в Університеті. Акредитація ОНП 
первинна, випускниця за програмою поки що одна ― Федорова Г. М., яка успішно захистила дисертаційну роботу 
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03.12.2020 р. (https://op.edu.ua/science/disphd/5955), і якій присуджено ступень доктора філософії зі спеціальності 
121 ― Інженерія ПЗ. На поточний час Федорова Г. М. э ст. викладачем кафедри системного програмного 
забезпечення Університету і її залучено до викладання за спеціальністю 121 – Інженерія ПЗ (за першим 
бакалаврським рівнем ВО).
На кафедрі КСУ є історія підготовки кандидатів технічних наук через аспірантуру: тільки з 2000 р. захищено 14 
кандидатських дисертацій (у т. ч. 2 здобувачі-іноземці). Також, впродовж 2006-2019 р. р. на кафедрі КСУ захищено 3 
дисертації на ступінь доктора наук. Враховуючи це, на випусковій кафедрі КСУ ведеться системна робота з аналізу 
основних траєкторій працевлаштування випускників для визначення необхідних компетентностей і ПРН для 
успішного працевлаштування за фахом. Випускники аспірантури працюють як в ЗВО (у т.ч. на різних кафедрах 
Університету; у інших ЗВО, зокрема, в ОНУ ім. І. І. Мечнікова), так і в органах місцевого самоврядування, в системі 
Укрзалізниці, в комерційних установах (ТОВ «Нафтогазхімсервіс») та організаціях. Випускова кафедра КСУ 
підтримує зв’язки та співпрацює з випускниками аспірантури різних років.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В Університеті з 2016 р. функціонує Центр із забезпечення якості ВО (https://op.edu.ua/quality/czjvo), метою 
діяльності якого є сприяння досягненню стратегічних цілей, функціонування системи забезпечення якості ВО, 
розбудова інноваційного освітнього середовища в Університеті, постійного та системного моніторингу освітніх 
послуг в співпраці з Радою з якості освітньої діяльності Університету (https://op.edu.ua/about/eqb). Критеріями, за 
якими, зокрема, здійснюється внутрішнє самооцінювання кафедр (і відповідних ОП, що ними реалізуються) є такі: 
ресурсне забезпечення освітньої діяльності; науково-дослідна діяльність; навчально-методична та інноваційна 
діяльність тощо. На початку вересня 2021 р. було проведено черговий (плановий) моніторинг за 2020/2021 н. р. ОП 
(в т. ч. ОНП), які реалізуються в Університеті (https://op.edu.ua/document/9333). В межах моніторингу також було 
розглянуто матеріали самоаналізу кафедр про відповідність показників їхньої діяльності вказаним критеріям. 
Важливою процедурою внутрішнього забезпечення якості ВО було проведення анкетування аспірантів та 
викладачів, задіяних на ОНП. Анкетування виявило низку недоліків в ОНП та зауважень щодо її реалізації такі як: 
ускладненість документообігу, пов’язана з дублюванням паперових та електронних носіїв (зокрема, індивідуальні 
плани та річні звіти аспірантів, реферативні роботи тощо); необхідність посилення практичної допомоги аспірантам 
щодо сприяння публікації їх наукових статей у виданнях, які реферуються у наукометричних базах Scopus та Web of 
Science; утворення та постійне розширення інформаційної бази наукових конференцій та симпозіумів, на яких 
аспіранти можуть виступати з доповідями з висвітленням результатів своїх наукових досліджень. Слід зазначити, що 
в процесі анкетування недоліків, які суттєво впливають на якість освіти, виявлено не було. Одначе, аналіз 
результатів анкетування сприяв систематизації роботи зі здобувачами ВО (http://ccs.od.ua/quality/questionnaire/).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

У зв’язку з первинною акредитацією даної ОНП зауваження та пропозиції за результатами зовнішнього 
забезпечення якості ВО відповідно цієї ОНП відсутні. Проте, було враховано досвід проходження акредитації інших 
ОНП. Під час удосконалення ОНП було враховано пропозиції акредитацій інших ОНП.
В Університеті протягом 2020 р. та 2021 р. проходили процедури акредитації ОП бакалаврів та магістрів і ОНП 
докторів філософії за різними спеціальностями. При підготовці акредитаційних матеріалів ОНП за спеціальністю 
121 ― Інженерія ПЗ було враховано зауваження, що мали місце при проведенні акредитацій ОП та ОНП в 
Університеті за іншими спеціальностями. Зокрема було взято до уваги наступне.
1. Приведено у відповідність до чинних вимог методичне забезпечення ОК (зокрема, ІК дисциплін).
2. Проаналізовано дотримання принципів академічної доброчесності як в підрозділах Університету, дотичних до 
здобувачів ВО, так і в рамках реалізації ОНП.
3. Визначено відповідність контрольних заходів та оцінювання здобувачів ВО (в т. ч. аспірантів) діючим 
нормативним документам.
4. Перевірено НПП, задіяний на ОНП, на відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 
затверджених Постановою КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами), зокрема п. 30, а саме: наявність: 
відповідного наукового ступеню та звання; достатнього досвіду викладання; публікацій у фахових виданнях та 
виданнях, що реферуються у наукометричних базах (в т. ч. Scopus Web of Science), виданих монографій та 
підручників, тощо.
5. Укладено договори (угоди) про співпрацю з науковими установами НАН України (ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова, м. Київ; 
ДУ «Інститут морської біології», м. Одеса) та з провідними ЗВО України про співпрацю та академічну мобільність 
(зокрема, ЧДТУ, КПНУ ім. І. Огієнка). 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Відповідно до «Положення про Центр із забезпечення якості ВО ДУ «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/quality/czjvo) в ЗВО створено умови для всебічного сприяння залученню учасників академічної 
спільноти до системи внутрішнього забезпечення якості ВО та освітньої діяльності. Академічна спільнота в цьому 
сенсі бере участь у проведенні моніторингу та регулярного перегляду ОНП, рейтинговому оцінюванні діяльності 
НПП; сприяє дотриманню норм АД. Питання забезпечення якості ВО є важливою складовою освітньої діяльності 
профілюючої кафедри, що віднаходить своє відображення у регулярному оновленню ОК та забезпеченню їх 
технічними засобами навчання. Учасників академічної спільноти залучено до процедур внутрішнього забезпечення 
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якості ОНП через: рецензування ОНП, систему підвищення кваліфікації викладачів (програма ЗВО «Педагогічна 
майстерність викладачів вищої школи»), що дозволило активніше просувати принципи АД, освоїти нові технології 
та методи викладання; семінари з експертами та тренерами Національного агентства; кафедральне обговорення 
стану виконання наукових досліджень аспірантів; міжнародні конференції; участь у спільних міжнародних проектах 
та НДР; співавторство у наукових статтях. До процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП залучено кафедри, 
які здійснюють викладання окремих ОК. Розроблені викладачами РПНД та методичні матеріали проходять 
рецензування та розглядаються на засіданнях відповідних кафедр, рекомендуються до затвердження, погоджуються 
з гарантом ОНП та НМВ Університету.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політику Університету в сфері якості спрямовано на забезпечення його високої репутації та 
конкурентноспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим  
стандартам якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). Затверджено оновлене «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська політехніка» (рішення Вченої Ради від 
30.06.2021р. Протокол №3), де передбачено трирівневу структуру СВЗЯ. Перший рівень формують кафедри та 
академічна спільнота Університету, в т.ч. здобувачі ВО всіх рівнів навчання: другий ― структурні підрозділи, які 
забезпечують організацію освітнього процесу, провадять наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 
діяльність (навчально-наукові інститути); третій рівень ― безпосередньо СВЗЯ, яку побудовано в органічному 
поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої діяльності (стратегічний центр) (https://op.edu.ua/about/eqb) та 
Центру забезпечення якості ВО (виконавчий орган) (https://op.edu.ua/quality/czjvo). Стратегічний вектор 
передбачає активне залучення здобувачів ВО до формування стратегії та політики якості в Університеті, у Вчених 
радах відповідних підрозділів, організацію прямих та зворотних зв’язків політики якості в Університеті. Виконавча 
складова (адміністративні структури, ВАД) передбачає ініціативи між Центром забезпечення якості ВО та 
здобувачами ВО; проміжна ланка ― представники органів студентського самоврядування та Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами:
― Законом України «Про доступ до публічної інформації» https://op.edu.ua/about/community.
― Статутом ДУ «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view);
― Правилами внутрішнього розпорядку (https://op.edu.ua/document/3695);
― Положенням про організацію освітнього процесу (https://op.edu.ua/document/9419);
― Колективним договором (https://op.edu.ua/staff/collective-agreement);
― Контрактом здобувача вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2565);
― Положенням про академічну доброчесність (https://op.edu.ua/document/2333);
― Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2304);
― Основні документи Університету (https://op.edu.ua/about/set_up_documents);
― нормативною базою Університету (https://op.edu.ua/education/normative_base ).
Інформація:
― про рівні та ступені вищої освіти (https://op.edu.ua/education/levels);
― про освітні програми (https://op.edu.ua/education/programs);
― про академічну мобільність (https://op.edu.ua/document/2501);
― про студентське самоврядування (https://op.edu.ua/about/stud-municip).
Основні нормативні акти доводяться до відома і докладно пояснюються новим здобувачам ВО на вступних лекціях 
на початку навчального року.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://op.edu.ua/quality/draft-programs

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://op.edu.ua/education/programs/phd-121-0

10. Навчання через дослідження
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Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Зміст, обсяг та складові ОНП відповідають науковим інтересам аспірантів та порядку підготовки докторів філософії 
(Постанова КМУ від 23.03.2016 р. №261) і формують всі передбачені компетентності. Обов’язкові ОК ОНП такі як: 
ОП01 ― «Методи ІПЗ», ОП02 ― «Статистичні методи обробки експериментальних даних», ОП03 ― «Моделювання 
динамічних систем» формують компетентності і ПРН, які визначено ОНП, та відповідають тематиці дисертаційних 
досліджень аспірантів. Наприклад, тема здобувача ВО 4 року навчання Чорі В. В. «Методи та інструментальні засоби 
інтелектуальної інформаційної технології діагностування на основі даних айтрекінгу» (наук. керів. д.т.н., проф. 
Павленко В. Д.) відповідає ОП01 та ОП03; тема ДР на здобуття наукового ступеня PhD Федорової Г. М. «Метод та 
програмні засоби інформаційної технології ідентифікації непараметричних динамічних моделей око-рухового 
апарату» (дата захисту 03.12.2020 р.), відповідає ОП02, ОП03.
Вибіркові ОК ОНП: ВП01.1, ВП01.2, ВП02.1, ВП02.2, ВП03.1, ВП03.2 спрямовано на набуття ґрунтовних знань з 
тематики, за якої аспірант проводить дисертаційне дослідження і відповідають науковим інтересам аспірантів, що 
навчаються за спеціальністю 121 ― Інженерія ПЗ.
Обов’язкові ОК, що входять до Навчальних дисциплін загально-наукової підготовки ОНП, зокрема такі як: ОЗ03 ― 
«Філософія та методологія наукових досліджень» і ОЗ04 ― «Управління науковою діяльністю» забезпечують 
розуміння здобувачами ВО загальної методології наукових досліджень, необхідної при їх практичному проведенні та 
написанні ДР.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОНП містить дисципліни загальної та професійної підготовки обсягом 33 кредити, що формують навички 
дослідницької діяльності з урахуванням специфіки наукового дослідження у сфері інженерії програмного 
забезпечення. Обов’язкові ОК, що входять до Навчальних дисциплін загально-наукової підготовки ОНП, а саме: 
ОЗ03 ― «Філософія та методологія наукових досліджень» і ОЗ04 ― «Управління науковою діяльністю» 
забезпечують повноцінну підготовку здобувачів третього рівня ВО (докторів філософії) до дослідницької діяльності 
та мають на меті сформувати компетентності, які забезпечують необхідну для науковця самостійність та 
ефективність у сферах професійного та академічного розвитку і надають загальну методологічну підтримку у 
дослідницькій діяльності. При цьому досягаються такі ПРН: ПРН03 ― у частині вміти з нових дослідницьких 
позицій формулювати загальну методологічну базу власного наукового дослідження; ПРН04 ― у частині 
розробляти та оцінювати стратегії управління програмними проектами та їх результати; ПРН06 ― у частині вміти 
приймати технічні, методологічні, організаційно-управлінські рішення; ПРН11― у частині формулювати наукову 
проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки; ПРН17 ― у частині 
володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, 
професійної етики, та культурного кругозору; ПРН18 ― у частині розуміти теоретичні та практичні проблеми в 
сучасному науковому напрямку досліджень.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Обов’язкові ОК ОНП, що входять до Навчальних дисциплін загально-наукової підготовки ОЗ02-«Психологія та 
педагогіка вищої школи» та Практично-професійної підготовки ПП01-«Педагогічна практика за професійним 
спрямуванням» передбачають формування компетентностей: Інтегральної-«Здатність розв’язувати комплексні 
проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в галузі інженерії програмного забезпечення, 
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики» 
та для ОК ПП01 СК07-«Здатність до постійного самовдосконалення у професійній сфері, відповідальність за 
навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень в інженерії програмного 
забезпечення». На вивчення ОК ОЗ02 відведено 4 кредити; викладання є практично орієнтованим, тобто здобувач 
ВО виконує методичну розробку тестових завдань щодо результатів навчання за профільним предметом.ОК 
ПП1-«Педагогічна практика за професійним спрямуванням» (50 годин) формує ПРН02, ПРН03, ПРН04, ПРН05, 
ПРН07, ПРН09, ПРН11, ПРН15, ПРН16, ПРН17, ПРН18 передбачено обов’язковою частиною НП, поглиблює знання 
та закріплює практичні навички організації та проведення навчальних занять, навчально-методичного 
забезпечення професійноорієнтованих дисциплін спеціальності на основі системних знань та результатів наукових 
досліджень, застосування сучасних освітніх технологій з відповідними методами та методиками викладання, що 
дозволяє отримати досвід навчально-педагогічної та науково-методичної діяльності

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Дотичність теми дисертації аспіранта науковому напряму керівника забезпечується наступним чином. Згідно пп.5.3 
«Правил прийому до аспірантури ОНПУ» 
https://drive.google.com/file/d/1XJILbwTuWh8MfJ9JLlWP1nNfxkA0n0UL/view до заяви про вступ вступник додає 
рекомендаційний лист із зазначенням свого науково-дослідницького потенціалу, підписаний потенційним 
науковим керівником, зав. вип. каф., гарантом ОНП,директором ІКС. Теми дисертаційних робіт здобувачів ВО 
ступеня доктора філософії проходять обов’язкове обговорення та затвердження на засіданні вип. каф. та 
затверджуються Вченою радою ІКС. Теми наукових досліджень здобувачів ВО плануються у рамках кафедральних 
НДР, що також забезпечує повну відповідність напрямів досліджень здобувачів ВО і їх керівників. Напрямки 
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наукових досліджень кафедр, теми НДР та їх виконавців висвітлює офіційний сайт ЗВО 
https://op.edu.ua/science/research; у всіх потенційних наукових керівників є зареєстрований аккаунт в GoogleScholar 
та інших базах, що забезпечує вільний доступ до їх наукових праць. Тематика досліджень та наукові інтереси 
наукових керівників здобувачів співпадають. Напр., тема аспіранта Мєдвєдєва А.О. «Методи підвищення 
ефективності функціонального діагностування за допомогою добового моніторингу ЕКГ по Холтеру» відповідає 
напряму досліджень наук. керів.к.т.н.,доц. Сперанського, пов’язаного з обробкою полігармонічних сигналів за 
допомогою нейронних мереж з ідентифікацією на основі матапарату рядів Вольтерра.Повна таблиця відповідності 
(http://ccs.od.ua/education/education-phd/themes/

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

До складу кафедри КСУ, що реалізовує ОНП, входять 3 комп’ютерні класи та 2 лабораторії (з мультимедійним 
обладнанням), задіяних у навчальному процесі з підготовки докторів філософії.
Для проведення апробації результатів наукових досліджень аспірантів ЗВО надаються такі можливості: видаються 3 
фахових наукових журнали категорії «В», які відповідають спеціальності 121 Інженерія ПЗ: «Прикладні аспекти 
інформаційних технологій» (https://aait.opu.ua/), «Вісник сучасних інформаційних технологій» (http://hait.opu.ua/), 
«Праці Одеського політехнічного університету» (https://pratsi.op.edu.ua/), де здобувачі ВО мають можливість 
публікувати власні наукові дослідження на безоплатній основі; щорічно кафедрами ІКС проводиться 4 конференції 
різного рівня, де здобувачі ВО представляють результати своїх наукових досліджень та публікують їх у збірниках тез 
конференцій. Апробація результатів наукових досліджень здобувачів ВО відбувається шляхом обговорення на 
міжвузівських семінарах, наукових семінарах кафедр та конференціях за межами ЗВО. З метою попередньої 
експертизи дисертацій здобувачів ВО на випусковій кафедрі КСУ проводяться фахові наукові семінари. ЗВО 
організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для проведення наукових досліджень здобувачів 
ВО через вільний доступ до НТБ ЗВО https://op.edu.ua/library, локального доступу до баз даних Scopus та WОS; 
інституційного репозиторію http://dspace.opu.ua/jspui/; бібліотек спеціалізованих вчених рад (зокрема, К 41.052.11 
та Д 41.052.01), що містить примірники авторефератів.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Випускова кафедра КСУ надає можливості здобувачам ВО проводити наукові дослідження разом з науковцями 
провідних закордонних університетів. Зокрема, при реалізації міжнародного наукового проєкту «Технологія 
айтрекінгу в нейронауках», проведено експериментальні дослідження спільно з Люблінською політехнікою (Lublin 
University of Technology, Lublin, Poland) в рамках Додаткової угоди №2 від 01.03.2016 р. до Договору про співпрацю 
від 25.05.2013 р. між ОНПУ і LUT (отримано відповідний Сертифікат).
Університет орієнтовано на участь у міжнародних дослідженнях та навчанні https://op.edu.ua/international, створює 
сприятливі умови (нормативна база «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf) та забезпечує можливості для 
реалізації права здобувачів ВО на міжнародну академічну мобільність завдяки інфраструктурі міжнародного 
співробітництва https://op.edu.ua/international/infrastructure та участі в міжнародних програмах 
https://op.edu.ua/international/programs, проєктах https://op.edu.ua/international/projects та двосторонніх договорах 
з закордонними ЗВО-партнерами https://op.edu.ua/international/partners. На сайті Університету та електронною 
поштою до структурних підрозділів подається актуальна інформацію про події, проєкти і гранти за кордоном 
(https://op.edu.ua/staff). Університет забезпечує долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти через 
регулярну участь у міжнародних конференціях (http://ics_conf.tilda.ws).

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Усі наукові керівники аспірантів є керівниками або виконавцями держбюджетих НДР. Аспіранти залучаються до 
виконання НДР у розділах, які за тематикою відповідають темам їх дисертаційних досліджень. Наприклад, гарант 
ОНП д.т.н., проф. Положаєнко С. А. є науковим керівником, а д.т.н., проф. Павленко В. Д., д.т.н., проф. Фомін О. О., 
к.т.н., доц. Сперанський В. О. (керівники аспірантської підготовки) є виконавцями НДР № 152-63 «Засоби 
моніторингу динамічних об’єктів, засновані на застосуванні моделей у вигляді нечітких множин» № держ. 
реєстрації 0118U006825 (https://op.edu.ua/science/research/2163).
Д.т.н., проф. Павленко В. Д. брав участь у проведенні експериментальних досліджень спільно з Люблінською 
політехнікою (Lublin University of Technology, Lublin, Poland) в рамках Додаткової угоди №2 від 01.03.2016 р. до 
Договору про співпрацю від 25.05.2013 р. між ОНПУ і LUT (отримано відповідний Сертифікат). У Конкурсі сумісних 
науково-дослідних Українсько-Французських проектів у 2021-2022 р. р. на тему: «Nonlinear dynamic identification of 
the oculomotor system based on the eye-tracking data: application in neurosciences», науковим керівником виступав 
Павленко В. Д. ― проф. ДУ «Одеська політехніка», Одеса, Україна (з французької сторони Жан Коелло ― директор 
Лабораторії когнітивних та афектних наук SCALab UMR CNRS 9193, Лільський університет гуманітарних та 
соціальних наук, Ліль, Франція).
За результатами виконання НДР публікуються тези, матеріали доповідей, статті. Результати усіх НДР мають 
впровадження у навчальний процес ЗВО.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)
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Наукові керівники аспірантів, які є викладачами на ОНП ІПЗ, ознайомлені з положеннями Закону України «Про 
запобігання корупції» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text), в якому закріплено основні принципи 
законності, чесності, порядності, справедливості, відповідальності та прозорості. Це формує підґрунтя взаємної 
довіри, компетентності та професіоналізму, відповідальності, партнерства і взаємодопомоги, взаємоповаги у 
відношеннях між представниками НПП, а також викладача та здобувача ВО.
Академічна доброчесність популяризується серед учасників освітнього процесу шляхом проведення інформаційних 
заходів на базі НТБ Університету, а також в ННІКС та на випусковій кафедрі (див. підкритерій 5.11 звіту про 
самооцінювання).
На базі Відділу ТЗ навчання та комп’ютерних технологій та за сприяння НТБ Університету постійно проводиться 
навчання та інформування НПП, відповідальних за перевірку робіт на виявлення текстових запозичень. Контроль 
за дотриманням принципів академічної етики та доброчесності здобувачами вищої освіти та працівниками 
Університету здійснює комісія з етики та управлінням конфліктами https://op.edu.ua/about/et-com.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Питання дотримання працівниками та аспірантами принципів і правил академічної доброчесності регулярно 
розглядаються на засіданнях Вченої ради ННІКС та засіданні кафедри КСУ.
Перед подачею результатів наукових досліджень на публікування обов’язково проводиться попередня перевірка 
статей на унікальність в системі Unicheck. Як нова практика, починаючи з 2021/2022 н. р., на спеціальності 121 ― 
Інженерія ПЗ, планується впровадження перевірки на унікальність наукових публікацій керівника аспіранта за 
останні 5 років, що є дотичними до наукової тематики аспіранта.
Встановлення факту порушення академічної доброчесності є підставою проведення додаткової перевірки інших 
робіт, автором яких є порушник; відкликання з розгляду (друку) робіт, підготовку яких було здійснено з 
порушенням академічної доброчесності; обмеження участі в наукових дослідженнях; виключення з окремих 
наукових проектів; виключення зі складу Вченої ради, дорадчих і робочих органів Університету; позбавлення 
почесних звань, нагород, присуджених Університетом; відмова в рекомендації щодо присвоєння вченого звання, 
наукового ступеня; догана за порушення академічної доброчесності. За час дії ОНП не виявлено фактів порушень 
академічної доброчесності здобувачами ВО та їх керівниками за даною ОНП.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін ОНП слід віднести наступні.
1. Актуальність, оскільки цілі та ПРН відповідають місії та стратегії розвитку України та Університету. Зміст ОНП 
створено відповідно до існуючих тенденцій розвитку спеціальності 121 ― Інженерія програмного забезпечення.
2. Багаторічний досвід функціонування наукових шкіл математичного моделювання, ідентифікації та 
непараметричного контролю динамічних систем в Університеті (з початку 70-х років ХХ століття).
3. Проведення системного оновлення ОНП з врахуванням рекомендацій аспірантів, роботодавців, НПП та партнерів 
з провідних ЗВО України та установ НАН України.
4. Гарант та наукові керівники аспірантів мають наукові публікації у виданнях, що індексуються Scopus та/або Web 
of Science.
5. Керівники аспірантів виконують держбюджетні НДР, до виконання яких залучаються аспіранти.
6. Університет пропонує низку заходів для апробації наукових результатів.
7. Здобувачі третього рівня ВО мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію.
8. Професійний професорсько-викладацький склад, який забезпечує кореляцію напрямів наукових досліджень 
аспірантів та керівників, створює потенціал для формування разових спеціалізованих вчених рад.
До слабких сторін ОНП слід віднести такі.
1. Низька мотивація у аспірантів щодо їх подальшої викладацької діяльності.
2. Недостатній рівень мобільності здобувачів за ОНП.
3. Недостатній рівень залучення роботодавців-практиків, працівників наукових установ відповідного профілю до 
проведення аудиторних занять.
Серед проблем організації заходів можна виділити часову обмеженість роботодавців та важкість співвідношення 
занять з розкладом здобувачів ВО.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Розвиток ОНП впродовж найближчих трьох років буде проводитись з врахуванням сучасного стану в науки і техніки 
в Україні та за кордоном. Упродовж трьох років необхідно провести оновлення ОНП відповідно до Стандарту для 
третього рівня вищої освіти спеціальності 121 ― Інженерія ПЗ, який має бути затверджений найближчим часом.
Набуде подальшого удосконалення методичне забезпечення освітньої складової ОНП, планується залучати 
іноземних фахівців до консультування аспірантів.
Перспективні напрями розвитку ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю 121 ― Інженерія ПЗ упродовж 
найближчих 3-х років: 1. Оновлення ОК відповідно до розвитку комп’ютерних наук, запровадження дисциплін, які 
відображають різноманітні аспекти розвитку ІТ, які з’явилися та активно розвиваються.
2. Подальше удосконалення каталогів вибіркових дисциплін фахової підготовки для максимального врахування 
тематики дисертаційних робіт аспірантів.
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3. Подальше поглиблення комунікацій зі здобувачами ОНП шляхом проведення фокус-груп, анкетування, семінарів 
з метою формування і впровадження заходів щодо покращення рівня задоволеності аспірантів.
4. Участь у наукових і освітніх проєктах міжнародного рівня.
5. Розширення участі кола стейкголдерів в процесі коректування і подальшої реалізації ОНП, у тому числі 
міжнародних.
6. Продовження поширення практики залучення професіоналів–практиків, фахівців з досвідом практичної роботи, 
гостьових лекторів до освітнього процесу і зокрема до аудиторних занять та практичної підготовки.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

практика Педагогічна 
практика за 
професійним 

спрямуванням 
(2021).pdf

enk9fWqabq/xrSlB+
HCPpfDxjnpWFrg7V

13uIy30ExI=

Навчальна лабораторія, ауд. 
709ф (87,0 м2):
– Монітори ASUS VP247 23.6 
дюймів – 9 шт.;
– Проектор Epson – 1 шт.;
– Екран (закріплений) – 1 шт.;
– Комп’ютери – 6 шт.;
– Дошка магнітна (маркерна) –1 
шт.;
– Операційна система Windows 
XP – 6 шт.;
– Монітори Samsung – 3 шт.;
– Монітори LG 19 дюймів – 1 шт.

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 
(2021).pdf

I//Vqa6Bbty3SYqC79
MoB3uEvq4BPO3JN

okrmNyJfMA=

Спеціалізований комп’ютерний 
клас кафедри іноземних мов 
(УНІ), ауд. 518 Р (41,4 м2):
− екран проекційний – 1 од.;
− мультимедійний проектор – 1 
од.;
− ПЕОМ – 13 од.;
− Windows XP Home Edition, 
версія 2002; Service Pack 3.
− Відкритий безкоштовний 
доступ до хмарових сервісів 
кафедри 
(https://englishgrammar4specialty. 
jimdofree.com/business-economics-
ибэит/).
− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристроїв 
через Wi-Fi зони університету).
− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів Економічного 
Наукового Порталу 
(https://economics.opu.ua/)

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

Психологія та 
педагогіка вищої 
школи (2021).pdf

HewXldLXRjUvbzL/
Rih2KI3KXygHFPEb

5RuxKerezbA=

Аудиторія 400А:
− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристроїв 
через Wi-Fi зони університету).
−  Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів Економічного 
Наукового Порталу 
(https://economics.opu.ua/)

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Філософія та 
методологія 

наукових 
досліджень 
(2021).pdf

hIRF4ZYOXIhINMG
FEEiME6OLF8jmF9

hZQl3QLxmx9to=

Викладацька 513Р, 42,3 м2:
Комп’ютер – 1
Принтер – 1
Пакет Adobe Acrobat Reader DC, 
WinDjView;
− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристроїв 
через Wi-Fi зони університету).



− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів Економічного 
Наукового Порталу 
(https://economics.opu.ua/)

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

навчальна 
дисципліна

Управління 
науковою 

діяльністю 
(2021).pdf

IRrujN0wfxNMXRw
kZQH8OAKEgPcO+
wYkUsF9mvSKoj4=

Навчальна лабораторія проблем 
економічного розвитку та 
систем управління 
виробництвом, ауд. 339 (41,5 м2):
− проектор – 1 од.;
− екран – 1 од.;
− дошка магнітна – 1 од.;
− ПЕОМ (адміністративний
серверний комп’ютер) – 1 од.;
− MS Office 2007;
− принтер – 1 од.;
− мережа Internet, Wi-Fi
Бібліотека авторефератів 
спеціалізованої вченої ради 
Д41.052.10 (ауд. 339).
Наукова бібліотека ІБЕІТ (ауд. 
350, 338).
Лабораторія обліково- 
аналітичних технологій, ауд. 345 
(43,6 м2)
− ПЕОМ –11 од.;
− проектор – 1 од.;
− екран – 1 од.;
− Windows XP;
− Microsoft Office 2007;
− Windows 10 Education
− мережа Internet.
Лабораторія 23ф – 
комп’ютерний клас, 60 кв. м:
− Комп’ютери  11 шт.:
CPU Celeron 430 1,8 GHz, RAM 1 
Гб, HDD 80 Гб , DVD-R, Монитор 
17" Samsung 720N
− Компьютер: CPU Celeron E1200 
1,6 GHz, RAM 1 Гб, HDD 160 Гб , 
DVD-R, Монитор 19" Samsung 
940N 
ОС Linux Ubuntu
− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристроїв 
через Wi-Fi зони університету).
− Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів Економічного 
Наукового Порталу 
(https://economics.opu.ua/)

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

Методи інженерії 
програмного 
забезпечення 

(2021).pdf

68Ma6y5S6GO81ibB
YEXKau+2JCWEntm

d3UmMrd3swXA=

Навчальна лабораторія, ауд. 
709ф (87,0 м2):
– Монітори ASUS VP247 23.6 
дюймів – 9 шт.;
– Проектор Epson – 1 шт.;
– Екран (закріплений) – 1 шт.;
– Комп’ютери – 6 шт.;
– Дошка магнітна (маркерна) –1 
шт.;
– Операційна система Windows 
XP – 6 шт.;
– Монітори Samsung – 3 шт.;
– Монітори LG 19 дюймів – 1 шт. 

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

навчальна 
дисципліна

Статистичні 
методи обробки 

експериентальних 
даних (2021).pdf

YSpVtk7RmE24/Xfi7
uST8J08MtHbz64jy

mCdrEP8TRE=

Навчальна лабораторія, ауд. 
705ф (52,0 м2):
– Комп’ютери Dell optiplex 380 – 
10 шт.;
– Проектор Vivitek – 1 шт.;
– Екран (закріплений) – 1 шт.;
– Маршрутизатор (світч) tp-link 
– 1 шт.;
– Дошка магнітна (маркерна) – 1 
шт.;
– Роутер Wi-Fi tp-link – 1 шт.;



– Маніпулятори (миша) – 10 
шт.;
– Клавіатури  – 10 шт.;
– Монітори 19 дюймів Samsung – 
10 шт.;
– Операційна система Windows 
10 – 10 шт.;
– Програма Libreoffice; 
– Програма Scilab. 

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

навчальна 
дисципліна

Моделювання 
динамічних систем 

(2021).pdf

1XLblaM5Z1PPP+2/r
l8xASYh4eH0NQpV1

WKDXVXoesA=

Навчальна лабораторія, ауд. 
712ф (35,0 м2):
– Проектор Epson (пересувний – 1 
шт.;
– Екран (пересувний) – 1 шт.;
– Екран (закріплений) – 1 шт.;
– Сервер – 1 шт.;
– Маршрутизатор (світч) D-link 
– 1 шт.;
– Комп’ютери Dell optiplex 360 – 1 
шт.;
– Комп’ютери Delux – 3 шт.;
– Комп’ютери HP – 4 шт.;
– Комп’ютер Intel – 1 шт.;
– Операційна система Windows 7 
– 1 шт.;
– Операційна система Windows 
XP – 4 шт.;
– Монітори 19 дюймів Samsung – 
1 шт.;
– Монітори 17 дюймів HP – 4 
шт.;
– Монітори 17 дюймів LG – 2 
шт.;
– Монітори 17 дюймів Lenovo – 3 
шт.;
– Маніпулятори (миша) – 9 шт.;
– Клавіатури – 9 шт.;
– Програма Libreoffice; 
– Програма Scilab. 

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

385881 Положаєнко 
Сергій 
Анатолійови
ч

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність: 

0606 
Автоматика та 
телемеханіка, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 005569, 

виданий 
18.01.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 007595, 

31 ОП02 
Статистичні 
методи 
обробки 
експериментал
ьних даних

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів з курсу:
1. Методичні вказівки 
для підготовки до 
іспиту з дисципліни 
«Статистичні методи 
обробки 
експериментальних 
даних» для здобувачів 
вищої освіти очної 
форми навчання 
третього (освітньо-
наукового) рівня 
вищої освіти 
спеціальності  121 – 
Інженерія 
програмного 
забезпечення / Уклад. 
Положаєнко С. А., – 
Одеса: ОНПУ, 2021. – 
с. 15.
2. Методичні вказівки 



виданий 
18.10.1989, 

Атестат 
доцента ДЦ 

004092, 
виданий 

22.04.1994, 
Атестат 

професора 
12ПP 005238, 

виданий 
24.12.2007

до виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Статистичні методи 
обробки 
експериментальних 
даних» для здобувачів 
вищої освіти очної 
форми навчання 
третього (освітньо-
наукового) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 121 – 
Інженерія 
програмного 
забезпечення / Уклад. 
Положаєнко С. А., – 
Одеса: ОНПУ, 2021. – 
с. 18.
3. Методичні вказівки 
для підготовки до 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Статистичні методи 
обробки 
експериментальних 
даних» для здобувачів 
вищої освіти очної 
форми навчання 
третього (освітньо-
наукового) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 121 – 
Інженерія 
програмного 
забезпечення / Уклад. 
Положаєнко С. А., – 
Одеса: ОНПУ, 2021. – 
с. 20.

Публікації в Scopus 
(WOS):
1. Sergii Polozhaenko 
and Anatoliy Verlan. 
Formalization of 
Representation of 
Sequence of Test 
Hypotheses In 
Diagnosing Electronic 
Schemes // 2018 IEEE 
38th International 
Conference on 
Electronics and 
Nanotechnology 
(ELNANO). ― IEEE, 
2018. ― P. 548-551. 
(Scopus)
2. Volodymyr Palahin, 
Jozef Juhár, Serhiy 
Leleko, Elena Palahina 
and Serhiy 
Polozhaenko. Computer 
Simulation of Signal 
Detection in non-
Gaussian Noise With 
the Neyman-Pearson 
Moment Quality 
Criterion // 2018 IEEE 
9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT). ― P. 639-
645. (Scopus)

Публікації в 
зарубіжних 
рецензованих 
виданнях:
1. Polozhaenko, S. A. 



Mathematical modeling 
and identification of 
filtration process in 
heterogeneous systems 
/ S. A. Polozhaenko. V. 
S. Savich // 
Colloguium-jornal. ― 
2017. ― № 2. ― P. 47-
54.

Публікації у фахових 
виданнях України:
1. Верлань, А. Ф. 
Алгоритмизация 
методов точностной 
параметрической 
редукции 
математических 
моделей / А. Ф. 
Верлань, С. А. 
Положаенко // 
Інформатика та 
математичні методи в 
моделюванні. ― 2017. 
― Т. 7. ― № 1-2. ― С. 
7-17.
2. Верлань А. А. 
Алгоритм реализации 
интегральных 
макромоделей явного 
вида / А. А. Верлань, 
Ю. Стертен, С. А. 
Положааенко // 
Эектротехнические и 
компьютерные 
системы. ― 2017. ― 24 
(100). ― С. 143-149.
3. Верлань, А. Ф. 
Локализация 
неисправных 
фрагментов при 
диагностировании 
безынерционных 
систем / А. Ф. 
Верлань, С. А. 
Положаєнко // 
Электротехнические и 
компьютерные 
системы. ― 2017. ― 
25(101). ― С. 439 ― 
445.
4. Верлань, А. Ф. 
Локализация 
неисправных подсхем 
в линейных и 
нелинейных схемах 
электронных 
устройств / А. Ф. 
Верлань, С. А. 
Положаенко, А. А. 
Дячук // Математичне 
та комп’ютерне 
моделювання. Сер.: 
Технічні науки: зб. 
наук. праць / Інститут 
кібернетики ім. В. М 
Глушкова НАНУ, 
Кам’янець-
Подільський націон. 
ун-т ім. Івана Огієнка. 
― 2017. ― Вип. 16. ― С. 
22 ― 29. DOI: 
https://doi.org/10.3262
6/2308-5916.2017-16
5. Верлань, А. Ф. 
Применение 
эквивалентной 
модели для оценки 
состояния систем / А. 
Ф. Верлань, С. А. 
Положаенко // 



Математичне та 
комп’ютерне 
моделювання. Сер.: 
Технічні науки: зб. 
наук. праць / Інститут 
кібернетики ім. В. М 
Глушкова НАНУ, 
Кам’янець-
Подільський націон. 
ун-т ім. Івана Огієнка. 
― 2018. ― Вип. 18. ― 
С. 18-25. DOI: 
https://doi.org/10.3262
6/2308-5916.2018-18
6. Верлань, А. Ф. 
Идентификационный 
метод оперативного 
контроля процесса 
численного решения 
дифференциальных 
уравнений / Верлань 
А. Ф., Положаенко С. 
А., Протасов С. Ю. // 
Математичне та 
комп’ютерне 
моделювання. Сер.: 
Фізико-математичні 
науки: зб. наук. праць 
/ Інститут кібернетики 
ім. В. М Глушкова 
НАНУ, Кам’янець-
Подільський націон. 
ун-т ім. Івана Огієнка. 
― 2018. ― Вип. 18. ― 
С. 25-31. DOI: 
https://doi.org/10.3262
6/2308-5878.2018-18
7. Верлань А. Ф. 
Диагностирование 
подсистем, 
характеризующихся 
свойствами 
независимого 
наблюдения и 
управления / А. Ф. 
Верлань, С. А. 
Положаенко, Л. Л. 
Прокофьева, В. П. 
Шилов // 
Прикладные аспекты 
информационных 
технологий. ― 2018. ― 
№. 1. ― С. 33-47. DOI: 
10.15276/aair 01.2018.2 
URI: 
http://dspace.opu.ua/js
pui/handle/123456789/
8304
8. Анализ 
возможностей выбора 
и адаптации 
алгоритмов 
кібернетики ім. В. М 
Глушкова НАНУ, 
Кам’янець-
Подільський націон. 
ун-т ім. Івана Огієнка. 
― численной 
реализации 
дифференциальных 
динамических 
моделей / А. А. 
Верлань, С. А. 
Положаенко // 
Математичне та 
комп’ютерне 
моделювання. Сер.: 
Фізико-математичні 
науки: зб. наук. праць 
/ Інститут 2020. ― 
Вип. 21. ― С. 26-42. 



DOI: 
https://doi.org/10.3262
6/2308-5878.2020-21
9. Верлань, А. Ф. 
Математическая 
модель первичного 
преобразователя 
сигналов 
акустической эмиссии 
и ее параметрическая 
идентификация / А. 
Ф. Верлань, С. А. 
Положаенко // 
Інформатика та 
математичні методи в 
моделюванні. ― 2020. 
― Т. 10, № 1-2. ― С. 
90-99.
10. Положаєнко С. А. 
Математична 
формалізація 
динамічних станів 
парарідинних 
двофазних систем / С. 
А. Положаєнко, Д. А. 
Лись // Інформатика 
та математичні 
методи в 
моделюванні. ― 2021. 
― Т. 11, № 1-2. ― С. 
136-143.

Публікації в 
колективних 
монографіях:
1. Polozhaenko, S. 
Mathematical models 
of non-traction rolling 
stock of the railway and 
the condition of cargoes 
transported by it / S. 
Polozhaenko, O. 
Rudkovsky // Scientific 
foundations of modern 
engineering. 
Monograph. ―  Boston 
(USA), 2020. ― P. 454-
459. DOI: 
10.46299/ISG.2020.MO
NO.TECH.I  ISBN 978-
1-64871-656-0 
URL://ise-konf.com

Монографії:
1. Павленко, С. В. 
Вычислительные 
методы 
идентификации 
моделей Вольтера / С. 
В. Павленко, В. Д. 
Павленко, С. А. 
Положаенко.― 
Одесса: Экология, 
2017. ― 124 с.
2. Верлань, А. Ф. 
Модельно-
ориентирванные 
методы технической 
диагностики / А. Ф. 
Верлань, С. А. 
Положаенко. ― К: 
Наукова думка, 2019. 
― 263 с.

Публікації в інших 
виданнях:
1. Verlan A. Nonlinear 
dynamic objects 
modelling using time 
delay neural network / 
A. Verlan, O. Fomin, S 



Polozhaenko // 
Інформаційні 
управляючі системи і 
технології (ІУСТ-
ОДЕСА-2021). 
Матеріали Х 
Міжнародної науково-
практичної 
конференцііі, 23 - 25 
вересень 2021 р. Одеса 
2021. C. 163 - 165.
2. Верлань А. Ф. 
Розвиток теорії, 
розробка методів і 
засобів контролю та 
діагностики 
нелінійних 
динамічних систем / 
А. Ф. Верлань, В. Д. 
Павленко, О. О. 
Фомін, С. А. 
Положаєнко // Праці 
ХI Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Обробка 
сигналів і 
негаусівських 
процесів». ― Черкаси: 
ЧДТУ, 25 ― 26 травня 
2021 р. С. 11-16.

Підвищення 
кваліфікації:
Період проходження: 
24 жовтня ― 24 
листопада 2017 р.
Назва організації, де 
відбувалося 
стажування: ТОВ 
«Нафтогазхім сервіс»
Місце проходження: 
м. Одеса,  ТОВ 
«Нафтогазхім сервіс»
Документ, що видано: 
Довідка про 
проходження 
стажування за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації та 
стажування науково-
педагогічних 
працівників без 
відриву від основного 
місця роботи обсягом 
108 акад. годин.

Практична робота:
Наявність 22 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, які 
включено до Переліку 
фахових видань 
України, до науко 
метричних баз 
(зокрема Scopus, Web 
of Scienct Core 
Collection).
Наявність патентів:
― патент на винахід 
№ 118518 «Пристрій 
для множення чисел», 
зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
винаходи 25.01.2019 р. 
(автори: Дрозд О. В., 
Аль-Дабі Мохаммед, 
Мохаммед Салех, 
Положаєнко С. А., 



Дрозд М. О., Бондар 
М. О.);
― патент на винахід 
№ 119110 «Пристрій 
для множення чисел», 
зареєстровано в 
Державному реєстрі 
патентів України на 
винаходи 25.04.2019 
р. (автори: Дрозд О. 
В., Аль-Дабі 
Мохаммед, Мохаммед 
Салех, Положаєнко С. 
А., Прокофьєва Л. Л., 
Іванець В. В.).
Видано навчальні 
посібники:
― Теорія 
автоматичного 
управління: у двох 
частинах. Ч. 1: 
Імпульсні та нелінійні 
системи: навч. 
посібник / укл.: С. О. 
Бобріков, С. А. 
Положаєнко. ― Одеса: 
Екологія, 2019. ― 116 
с.
― Теорія 
автоматичного 
управління: у двох 
частинах. Ч. 2: Лінійні 
безперервні системи: 
навч. посібник / укл.: 
С. О. Бобріков, С. А. 
Положаєнко. ― Одеса: 
Екологія, 2017. ― 164 
с.
― Теорія 
автоматичного 
управління: 
Оптимальні системи 
управління: навч. 
посібник / укл.: С. О. 
Бобріков, С. А. 
Положаєнко. ― Одеса: 
Екологія, 2020. ― 48 с.
― Теорія 
автоматичного 
управління: Метод 
простору станів: навч. 
посібник / укл.: С. О. 
Бобріков, С. А. 
Положаєнко. ― Одеса: 
Екологія, 2019. ― 64 с.
Наявність 9 виданих 
навчально-
методичних 
посібників.
Наукове керівництво 
здобувачами, які 
одержали документ 
про присудження 
наукового ступеня 
кандидата техн. наук 
за спеціальністю 
01.05.02 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи»:
― Павленко С. В. 
(захист відбувся 
27.07.2017 р.);
― Савіч В. С. (захист 
відбувся 27.07.2017 
р.);
― Рудковський О. В. 
(захист відбувся 
27.04.2021 р.).
Наукове керівництво 



здобувачем наукового 
ступеня PhD за 
спеціальністю 121 
Інженерія 
програмного 
забезпечення (Лись Д. 
А. ― 2-й рік 
навчання).
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
(за спеціальностями 
01.05.02 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи» та 121 
Інженерія 
програмного 
забезпечення):
― к.т.н. Дяченка 
Петра Васильовича;
― к.т.н. Маховича 
Олександра 
Івановича;
― к.т.н. Івченка 
Олександра 
Віталійовича;
― к.т.н. Єгорової 
Ольги В’ячеславівни;
― к.т.н. Лелеки Сергія 
Анатолійовича;
― к.т.н. Сироткіної 
Олени Ігорівни;
― д.т.н. Палагіна 
Володимира 
Васильовича;
― д.т.н. Кірія Руслана 
Віссаріоновича;
― д.т.н. Віанюка 
Віталія 
Анатолійовича;
― PhD Ткаченка 
Олександра 
Миколайовича;
― PhD Вєдєрнікова 
Дмитра Андрійовича.
Заступник голови 
спеціалізованої вченої 
ради К41.052.11 в 
Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті 
(спеціальність 
01.05.02 ― 
Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи).
Науковий керівник 
д/б фундаментальної 
НДР № 152–63 
««Засоби моніторингу 
динамічних об’єктів, 
засновані на 
застосуванні моделей 
у вигляді нечітких 
множин» (№ 
держреєстрації 
0118U006825), 
виконується з 2018 р.
Член редакційних 
колегій наукових 
видань, включених до 
Переліку фахових 
видань України:
― «Інформатика та 
математичні методи в 
моделюванні»;
― «Математичне та 



комп’ютерне 
моделювання»;
― «Вісник сучасник 
інформаційних 
технологій».
Робота у складі 
Акредитаційних 
комісій (голова 
комісій) з акредитації 
ЗВО III, IV рівнів 
акредитації (з 2003 р. 
по 2019 р.); робота у 
складі 
Акредитаційних 
комісій (експерт) 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (з 2020 р. 
по теперішній час).
Член Програмного 
комітету ХІ 
міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих учених 
MIT-2021 (Одеса, ДУ 
«Одеська 
політехніка»).
Член Програмного 
ХХІ міжнар. наук.-
техн. конф. 
«Проблеми 
інформатики і 
моделювання», ПІМ-
2021 (Харків, НУ 
«ХПІ» ― ДУ «Одеська 
політехніка»).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
робототехніці (2017 ― 
2019 р. р.).
Член асоціації 
промислових 
підприємств 
автоматизації України 
(АППАУ) з 2018 р. (по 
теперішній час).

Відповідність п.п.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 
14, 19
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності.

384509 Гогунський 
Віктор 
Дмитрович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність: 
807 технологія 
неорганичних 

речовин тп 
химичних 

добрів, Диплом 
доктора наук 

ДT 011358, 
виданий 

06.12.1991, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 003505, 

42 ОЗ04 
Управління 
науковою 
діяльністю

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. "Lifelong learning" is 
a new paradigm of 
personnel training in 
enterprises / 
V.Gogunskii, A. 
Kolesnіkov 
K.Kolesnіkova, D. 
Lukianov. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2016. № 
4/2 (82). 4 – 10
2. Otradskaya, T., 
Gogunskii V. 
Development process 



виданий 
28.04.1976, 

Атестат 
доцента ДЦ 

075081, 
виданий 

12.09.1984, 
Атестат 

професора ПP 
000871, 
виданий 

26.02.1993

models for evaluation 
of performance of the 
educational 
establishments. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2016. № 
3/3 (81). 12 – 22.
3. Development of 
parametric model of 
prediction and 
evaluation of the quality 
level of educational 
institutions. T. 
Otradskaya, V. 
Gogunskii, S. 
Antoschuk, O. 
Kolesnikov. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2016. № 
5/3 (83). 12 – 21
4. Project management 
theory as a basis for the 
development of new 
practices / Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2016. № 
5/9 (83). 20-26
5. Бочковский, А.П., 
Сапожникова, Н.Ю., 
Гогунский В. Д. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2016. № 
6/9 (84). 12 – 20
6. Development of a 
formal algorithm for 
the formulation of a 
dual linear optimization  
problem. Chernova, L., 
Titov, S., Chernov, S., 
...Chernova, L., 
Gogunskii, V. Eastern- 
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 2019, 
4(4-100). 28–36
7. Bochkovskii, A., 
Gogunskii, V. 
Development of the 
method for the optimal 
management of 
occupational risks 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. 2018. 
3/3(93). 6-13
8. Developing the 
adaptive knowledge 
management in context 
of engineering company 
project activities. 
Sherstiuk, O., 
Kolesnikov, O., 
Gogunskii, V., 
Kolesnikova, K. 
International Journal of 
Computing, 2020, 
19(4). 590–598.
9. Determining the 
Influence of 
Transformation 
Changes in the Life 
Cycle on the 
Assessment of 
Effectiveness of an 
Ecologistic System 
Project. S. Rudenko, V. 
Gogunskii, T. Kovtun, 



V. Smrkovska. 
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2021. 
1/3(109). 6–14. doi: 
10.15587/1729-
4061.2021.225262
10. Using YED software 
to visualize and analyze 
project management 
knowledge systems 
data. Lukianov, D., 
Gogunskii, V., 
Kolesnikov, O., 
Kolesnikova, K. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2021, 2845, pp. 217–
226
(Всього – 27 статей в 
НМБД СКОПУС, 
індекс Хірша в Скопус 
8; індекс Хірша в 
Google Академія 33).

Публікації у фахових 
виданнях України:
1. Analysis of the 
structural models of 
competencies in project 
management / D. 
Lukianov, O. 
Kolesnikov, K. 
Dmitrenko, V. 
Gogunskii // 
Technology audit and 
production reserves. 
2017. № 2/2 (34). рр  
4-11
2. Models and 
mechanisms of 
portfolio management 
of labor protection 
projects / Андрей 
Валериевич Оганов, 
Юлия Сергеевна 
Чернега, Андрей 
Юрьевич Москалюк, 
Виктор Дмитриевич 
Гогунский, Валентина 
Николаевна Пурич // 
Bulletin of NTU" KhPI". 
Series: Strategic 
Management, Portfolio, 
Program and Project 
Management/ 2018, № 
1 (1277). рр 25-30
3. Lukianov, D., 
Mazhei, K., Gogunskii, 
V. The Influence of ISO 
21500 on IPMA ICB 
Structure Changes // 
2019 IEEE-ITT, Київ : 
КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 2019.   pp. 
311-317
4. The use of the 
Design-Thinking and 
Seven Hats Methods at 
the Project Initiation 
and Planning Stage OE 
Kolesnikov, DV 
Lukianov, VV 
Gogunskii, OI 
Sherstyuk // Herald of 
advanced information 
technology. 2018, 1/1. 
pp. 62-68
5. Екологічний аналіз 
проекту як основа 
формування портфеля 
проектів підприємства 



/ АЮ Москалюк, ТМ 
Олех, ВМ Пурич, ВД 
Гогунський // 
Екологічні науки. - 
2018. -№ 1 (20). – С. 5-
10

Публікації в інших 
виданнях:
1. Гогунський, ВД 
Прокопович, ІВ 
Оборський ГО 
Уточнення публікацій 
університету в 
наукометричній базі 
Scopus // Шляхи 
реалізації кредитно-
модульної системи. – 
2017. - № 13. – с. 49-
58.
2. „Воронка знаньˮ як 
інструмент реалізації 
концепції Lifelong 
Learning / Д. Лук’янов, 
В. Гогунський, О. 
Колесніков, Т. Олех // 
Управління якістю в 
освіті та 
промисловості: досвід, 
проблеми та 
перспективи. 2017. 97-
98 
3. Д.В. Лук’янов, В.Д. 
Гогунський, А.Е. 
Колесніков Від 
концепції «конуса в 
освіті» Едгара Дейла 
до моделі «воронки 
знань» і гнучких 
методологій 
управління проектами 
в освіті // 
Інформаційні 
технології в освіті, 
науці та виробництв. 
2017. 2 (15). С. 23-32.
4. Лукьянов Д.В., 
Гогунский, В.Д.. Олех, 
Т.М. Трансформация 
командных ролей в 
управленческих 
командах в цифровую 
эпоху // Управління 
проектами у розвитку 
суспільства; 16 
міжнар. конф. Київ, 
2019. 155-156

Практична робота
1. Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії/ експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах.

2. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи № 696-32 
(2016-2018).

3. Член редакційної 
колегії 2-х наукових 
видань, включених до 
переліку Б наукових 



фахових видань 
України (Праці 
Одеського політехн. 
ун-ту; Управління 
розвитком складних  
систем)Член 
редакційної колегії 2-
х наукових видань, 
включених до 
переліку Б наукових 
фахових видань 
України (Праці 
Одеського політехн. 
ун-ту; Управління 
розвитком складних 
систем – КНУБА, 
Київ).

1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку А 
наукових фахових 
видань України 
(Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies - 
SCOPUS).

2. Член експертної 
ради з питань 
проведення 
експертизи 
дисертацій МОН 
України 
(Інформатика, 
кібернетика, 
приладобудування).

3. Член постійної 
Спецради Д 41.052.09 
зі спеціальності 
05.13.22 – управління 
проектами і 
програмами.

Діяльність за 
спеціальністю у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях:
1. Академік Академії 
безпеки і основ 
здоров’я (2011); 
Почесний член 
Української асоціації з 
управління 
проектами.
2. Член журі II етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
управління проектами 
(2011-2020).

Академічна та 
професійна 
кваліфікація
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 
38.1; 38.2; 38.4; 38.6; 



38.7; 38.8; 38.9; 38.12; 
38.14; 38.19 (всього 10 
умов).
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Lomovoy // 
Mathematics. 
Computing. Education: 
XXVI International 
Conference isorganized 
by M. V. Lomonosov 
Moscow State 
University, MCE-2019, 
Puschino, Moscow 
region, January 28 - 
February 2. Access 
mode: 
http://www.mce.su/rus
/archive/abstracts/mce
26/sect128323/doc3340
52/

Підвищення 



кваліфікації:
Період проходження: 
30 серпня – 30 
вересня 2019 р. 
Назва організації, де 
відбувалося 
стажування: ТОВ 
«ЕЛМАР»
Місце проходження: 
Одеса, ТОВ «ЕЛМАР»
Документ, що видано: 
Довідка про 
проходження 
стажування за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації та 
стажування науково-
педагогічних 
працівників без 
відриву від основного 
місця роботи обсягом 
108 акад. годин.

Період проходження: 
Січень-грудень, 2017 
р.
Назва організації, де 
відбувалося 
стажування: 
Національний 
університет «Одеська 
морська академія» 
(НУ «ОМА») МОН 
України 
Місце проходження: 
Одеса, НУ «ОМА»
Документ, що видано: 
Наказ про 
призначення 
відповідальним 
виконавцем 
фундаментальної НДР 
№ 111-Б, ДР № 
0115U003574. 
Заключний звіт.

Період проходження: 
09-14 вересня 2021 р., 
16-21 вересня 2020 р., 
11-16 вересня 2019р., 
15-19 вересня 2018 р., 
11-15 вересня 2017 р.
Назва організації, де 
відбувалося 
стажування: НТУ 
«ХПІ», Міжнародна 
науково-технічна 
конференція 
«Проблеми 
інформатики та 
моделювання», PIM-
2021
Місце проходження: 
м. Одеса (Кароліно-
Бугаз), Україна
Документ, що видано: 
Certificate of 
Conference Participant 
PIM-2021, PIM-2020, 
PIM-2019, PIM-2018, 
PIM-2017.

Практична робота:
1. Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
«Технологія 
айтрекінгу в 
нейронауках», 
проведені 



експериментальні 
дослідження спільно з 
Люблінською 
політехнікою (Lublin 
University of 
Technology, Lublin, 
Poland) в рамках 
Додаткової угоди №2 
від 01.03.2016 р до 
Договору про 
співпрацю від 
25.05.2013 р. між 
ОНПУ і LUT.
2. Підготовлено 
Проектну пропозицію 
на тему: “Optimal 
synthesis of digital 
predistorter 
characteristics based on 
“black box” 
identification data 
using Volterra model” в 
рамках инноваційної 
програми Huawei 
Research Innovation 
Program (HIRP) Open 
(2017) та участь в 
Конкурсі.
3. Підготовлено 
Проектну пропозицію 
на тему: “Нелінійна 
динамічна 
ідентифікація 
окорухової системи на 
основі даних 
айтрекінгу: 
застосування у 
нейронауках” та 
участь в Конкурсі 
сумісних науково-
дослідних Українсько-
Французських 
проєктів на 2021-2022 
р.р. спільно з 
Лабораторієй 
когнітивних та 
афективних наук, 
Лілльський 
університет 
гуманітарних та 
соціальних наук, 
Лілль, Франція.
4. Підготовлено 
Рецензію на освітньо-
наукову програму 
підготовки докторів 
філософії (PhD) за 
спеціальністю 123 
«Комп’ютерна 
інженерія» в НТУ 
«Харківcький 
політехнічний 
інcтитут» 
(26.04.2021).
5. Приймав участь у 
Програмі он-лайн 
візиту експертної 
групи під час 
проведення 
акредитаційної 
експертизи освітньої 
програми з 
спеціальності 123 
«Комп'ютерна 
інженерія» (справа № 
1223/АС-21) у НТУ 
«ХПІ» (29.06.2021).
6. Член редакційної 
колегії міжнародного 
наукового журналу 
«Інформатика та 



математичні методи в 
моделюванні» (з 2019 
р.- по т.ч.). 
7. Член редакційної 
колегії міжнародного 
наукового журналу 
«Прикладні аспекти 
інформаційних 
технологій» (2017-
2021 р.р.).
8. Науковий керівник 
д/б фундаментальної 
НДР № 697–63 
«Методологічні 
основи та 
інструментальні 
засоби інформаційної 
технології 
діагностування станів 
неперервних об’єктів 
із застосуванням 
моделей Вольтерра» 
(2015-2017).
9. Ментор 
інноваційних 
студентських Start-up 
проектів ОНПУ за 
підтримки CIG R&D 
LAB у 2017/2018 та 
2018/2019 н.р. 
10. Член Програмного 
комітету ХІ 
міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих учених 
MIT-2021 (Одеса, 
ДУОП).
11. Співголова 
Оргкомітету ХХІ 
міжнар. наук.-техн. 
конф. «Проблеми 
інформатики і 
моделювання», ПІМ-
2021 (Харків, НУ 
«ХПІ» – Одеса, 
ДУОП).
12. Голова журі ІІ 
(обласного) етапу 
конкурсу-захисту НДР 
учнями-членами 
Малої академії наук 
України» за напрямом 
«Комп’ютерні науки» 
(щорік з 2001 по 
тепер. час)
13. Член журі у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення», Київ, 
КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2019.
14. Член журі у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей зі 
спеціальності 
«Інформаційні 
системи та 
технології», 
Хмельницький, ХНУ, 
2021.
15. Член журі 
Конкурсу на кращу 



студентську наукову 
роботу в ОНПУ.
16. Науковий керівник 
НДРС, І місце в 
конкурсі 
магістерських 
дипломних робіт 
ОНПУ у 2016/2017 р.р.
17. Науковий керівник 
НДРС, І місце в 
конкурсі 
магістерських 
дипломних робіт 
ОНПУ у 2018/2019 
н.р. 
18. Науковий керівник 
НДРС, І місце в 
конкурсі 
магістерських 
дипломних робіт 
ОНПУ у 2020/2021 
р.р.
19. Науковий керівник 
НДРС, І місце в 
конкурсі на кращу 
НДРС ОНПУ у 2017 р.
20. Науковий 
керівник НДРС, ІІ 
місце в конкурсі на 
кращу НДРС в ОНПУ 
у 2020 р.
21. Науковий керівник 
НДРС, Диплом за 
кращу роботу у ІІ турі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у у 
2017/2018 н.р. зі 
спеціальності 
«Біомедична 
інженерія» (Київ, 
НТУУ «КПІ» імені 
Ігоря Сікорського).
22. Науковий керівник 
НДРС, Диплом, II 
місце у ІІ турі 
Всеукраїнському 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» (Київ, 
КНУ імені Тараса 
Шевченка).
23. Науковий керівник 
НДРС, Диплом та 
Премія Президії 
НАНУ в конкурсі 
НДРС Національної 
Академії Наук 
України (2016/2017);
24. Науковий керівник 
(Advisor) НДРС, ІІІ 
місце в Міжнародному 
конкурсі: International 
Competition of Student 
Scientific Works 
«BLACK SEA SCIENCE 
2021» (Сертифікат).
25. Відповідальний за 
науково-дослідну 
роботу студентів 
кафедри 
комп’ютеризованих 
систем управління 



ОНП  (з 1995 р. – по 
т.ч.).
26. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 38.053.05 у 
ЧНУ імені Петра 
Могили (м. 
Миколаїв).
27. Член 
спеціалізованої вченої 
ради К 41.052.11 в 
ОНПУ (м.Одеса).
28. Офіційний 
опонент по дисертації 
PhD за спец. 122 в 
ЧНУ імені Петра 
Могили (Антіпова 
К.О., 2021).
29. Науковий керівник 
молодіжного 
наукового семінару 
"Інтелектуальні 
інформаційні 
технології в системах 
контролю і 
управління" при 
кафедрі КСУ ОНПУ (з 
1995 р. – по т.ч.).
30. Керівник 
студентського 
наукового гуртка 
«Айтрекінг в 
нейронауках», 
тренінги для студентів 
та школярів (з 2019 р. 
– по т.ч.).  
31. Організація 
студентських майстер-
класів та тренінгів за 
напрямами: «Internet-
технології і Web-
дизайн», «Технології 
програмування», 
«Інформаційні 
системи, бази даних та 
системи штучного 
інтелекту», «Безпека 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
систем», 
«Інструментальні 
засоби реалізації 
технології айьрекінгу» 
для учнів-членів МАН 
та студентів (2016-
2021 н.р.).
32. Науковий 
консультант 
Одеського 
територіального 
відділення Малої 
академії наук України 
Одеського обласного 
гуманітарного центру 
позашкільної освіти та 
виховання за 
напрямом 
«Комп’ютерні науки» 
(2001- по т.ч.).
33. Науковий 
консультант 
здобувача (Фомін 
О.О.), який одержав у 
2019 р.диплом про 
присудження 
наукового ступеня 
доктора технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06
34. Науковий керівник 
здобувача (Ломовой 



В.І.), який одержав у 
2020 р. диплом про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
01.05.02
35. Науковий керівник 
здобувачів наукового 
ступеня PhD за 
спеціальністю 121 
(В.В. Чорі – 4-й рік, 
Т.В. Шаманіна – 1-й 
рік).

Відповідність п.п. 
ліцензійних умов 
провадження 
освітньої діяльності. 1, 
3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15.

384508 Афанасьєв 
Олександр 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Ростовський-
на-Дону 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1972, 

спеціальність: 
09.00.02 

Філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002833, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004156, 
виданий 

25.07.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006916, 
виданий 

29.12.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 010717, 

виданий 
30.06.2015

43 ОЗ03 
Філософія та 
методологія 
наукових 
досліджень

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів:
1. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи по 
курсу «Філософія та 
методологія наукових 
досліджень». Для 
аспірантів всіх 
спеціальностей. – 
Одеса, 2018. – 24 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи по 
курсу «Філософія та 
методологія наукових 
досліджень». Для 
аспірантів всіх 
спеціальностей. 
Одеса, 2017. –24 с. 
Конспект лекцій з 
курсу «Філософія» для 
студентів всіх 
спеціальностей 
ОНПУ. – Одеса: 
ОНПУ, 2018– 61 с.

Навчальні посібники:
1. Афанасьев А.И., 
Жарких В.Ю. 
Методология и 
организация научного 
исследования. / А.И. 
Афанасьев, В. Ю. 
Жарких. – Одесса: 
Освіта України, 2014. 
– 212 с. (особистий 
внесок – 50%)
2. Афанасьев А.И., 
Жарких В.Ю. 
Методология и 
организация научного 
исследования. / А.И. 
Афанасьев, В. Ю. 
Жарких. – Одесса: 
Освіта України, 2015. 
– 216 с. (особистий 
внесок – 50%)

Публікації у фахових 
виданнях України:
1. Афанасьєв О.І., 
Василенко 
І.Л.Діалектика 
раціонального та 
ірраціонального. 
ЦИТ: sl316-008 
//Научный взгляд в 
будущее. 



Международное 
периодическое 
научное издание. 
Вып.3.– Одесса: 
Куприенко С.В., 2016. 
– 101 с. – С.42-46. 
http://www.sworld.edu
cation/nvvb/n316-1.pdf
2. Афанасьев А.И 
Общенаучные идеалы 
и гуманитарные науки 
// Интегративная 
антропология. –№ 2 
(26).– Одесса: 
ОНМедУ, 2016. – С. 
23-28. 
3. Афанасьев А.И 
Ирония и смех / 
Афанасьев А.И., 
Василенко И.Л./. 
ДОКСА. Збірник 
наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип. 1 (25).– Одеса: 
ОНУ ім. І.І. 
Мечнікова, 2016. – 
С.6-19.
4. Афанасьев А.И. 
Трансдисциплинарнос
ть и профессионализм 
/ Афанасьев А.И., 
Василенко И.Л. / 
Δόξα. Докса. Збірник 
наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип. 2 
(26).Гуманітарний 
дискурс: 
дисціплінарність, 
міждисціплінарність, 
трансдисціплінарність 
.– Одеса: “Акваторія”, 
2016.– 208 с. – с.8-18.
5. Афанасьев А.И. 
Проблема смеха в 
философии 
фотографи. ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип 2(28): 
Пам’ять та  забуття.–
Одеса: ОНУ ім. І.І. 
Мечнікова, 2017. 216с, 
С.33-45
6. Афанасьев А.И. 
Фотография и 
навратив// Пере- 
пост.Философский 
журнал. Одесса. –  
2017, № 3. Режим 
доступу до 
журн.:http://philosoph
y-
multidimensionality.co
m/index.php?
option=com_content&v
iew=article&id=238
7. Афанасьев А.И. 
Постнеклассическая и 
постинституциональн
ая наука. International 
periodic cientific 
journal 
SCIENTIFICWORLDJO 
URNAL Issue №15 
Volume 4 in 
ScientificWorldJournal, 
Issue №15, Vol.4 
(Yolnat PE, Minsk, 
2017) – URL: 
http://www.sworldjour



nal.com/ejournal/j1504
.pdf(December 2017) 
62-66page - swj15-005
8. Афанасьев А.И. 
Strategy of change in 
the spirit "сome on!" 
/Стратегия перемен в 
духе «сome on!»// 
Modern Engineering 
and Innovative 
Technologies, т. 4, вып. 
06-04, декабрь 2017 г., 
с. 84-89 
(DOI:10.30890/2567- 
5273.2018-06-04 ) 

Публікації в 
монографіях:
1. Афанасьев А.И., 
Богомолец О.В., 
Василенко И.Л., 
Олексин Ю.П. и др. 
Перспективные 
тренды развития 
науки: философия, 
литература и 
лингвистика, культура 
и искусство, 
архитектура и 
строительство, 
история. Монография. 
– Одесса: Куприенко 
С.В., 2016. – 136с. 
2. Афанасьев А.И., 
Василенко И.Л., 
Терентьева Л.Н. и др. 
Инновационные 
подходы к развитию 
литературы, 
лингвистики, 
культуры, искусства и 
философии. 
[Монографія] / А.И. 
Афанасьев, И.Л. 
Василенко, Л.Н. 
Терентьева и др. – 
Одесса: Куприенко 
С.В., 2015. – 129 с. 
(особистий внесок- 
20%).

Практична робота: 
Виконання функцій 
члена редакційної 
колегії наукового 
видання «Філософія 
та гуманізм», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 30 
Ліцензійних умов: 2, 
3, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16

 
 



  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН08(У/Н, К). 
Демонструвати 
результати 
наукової роботи, 
готувати  
презентації, звіти, 
наукові статті за 
результатами 
виконаної роботи 
як на рідній мові, 
так на однієї з мов 
Євросоюзу

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Технологія розвитку 
дизайн-мислення, метод 
ситуаційного аналізу, 
розвиток навичок 
написання наукових 
проектів. Дискусії, диспути, 
кейси, проектне навчання, 
мікровикладання, ігри, 
тренінги.

Колоквіум, реферат, 
аналітичний звіт, проект 
наукової статті, презентація 
та захист

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Розмовні практикуми, 
переклад і зворотній 
переклад, бесіди, публічний 
виступ, навчальний тренінг.

Письмово-усне опитування;
тестовий контроль, 
індивідуальне опитування.

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Пояснювально-
ілюстративний метод. 
Інтерактивний метод під час 
лекційних занять, який 
використовується для 
встановлення діалогу з 
аудиторією та залучення 
аспірантів у інноваційні та 
принципові кроки 
теоретичного матеріалу.

Активна робота на лекціях, 
практичних заняттях, усні 
відповіді, модульна 
контрольна робота, 
індивідуальне завдання, 
підсумковий контроль

ПРН18(З). Знати 
основні концепції 
та розуміти 
теоретичні та 
практичні 
проблеми в 
сучасному 
науковому 
напрямку 
досліджень.

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Технології розвитку 
критичного мислення 
(системно-структурований 
огляд, метод деконструкції, 
компаративний метод, 
мозковий штурм та ін.), 
самостійна робота над 
виконанням індивідуальних 
завдань

Аналіз продуктів діяльності, 
усне та письмове 
опитування, 
експресконтроль, 
тестування. Оцінювання 
виконання завдання, оцінка 
якості рецензування 
активність участі в 
дискусіях.

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, демонстрація.

Екзамен, письмово-усне 
опитування;
тестовий контроль; 
індивідуальне опитування.

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, демонстрація.

Екзамен, письмово-усне 
опитування;
тестовий контроль; 
індивідуальне опитування.

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Інтерактивні лекції, 
проблемні евристичні 
діалоги та ін. Аналіз 
спеціальної літератури з 
проблем курсу, доповіді, 
дискусії, огляди літератури 
по спеціальним проблемам 
курсу

Інтерактивні завдання, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи 

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 



характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ПРН17(З, У/Н). 
Володіти 
загальнонауковими 
філософськими 
знаннями, 
необхідними для 
формулювання 
наукового 
світогляду, 
професійної етики, 
та культурного 
кругозору.

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Комунікативно-когнітивний 
метод, спрямований на 
формування іншомовних 
мовленнєвих 
компетентностей в 
аудіюванні, говорінні, 
читанні, письмі та 
перекладі. Практичні 
заняття, консультації, 
самостійна підготовка у 
бібліотеці та на базі інтернет 
- ресурсів, самостійна 
індивідуальна робота

Поточний контроль: усний 
контроль мовленнєвої 
діяльності (одномовний та 
двомовний); письмовий 
контроль мовленнєвої 
діяльності: контрольні 
роботи, творчі завдання 
(одномовний та двомовний).          

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Інтерактивна лекція, 
круглий стіл-дискусія. 
Самостійна робота з 
виконанням індивідуальних 
дослідницьких завдань 
міждисциплінарного 
характеру; метод стратегії 
пошуку та стратегії 
знаходження; методологія 
та методи моделювання 
прийняття рішень

Усне опитування, 
тестування. Презентація 
вирішення навчальних 
кейсів. Індивідуальна робота 
на перевірку тексту на 
унікальність.

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Різні види проблемного 
філософського аналізу 
тексту, контент-аналіз, 
Flipped classroom, кейс-
метод.
Аналіз спеціальної 
літератури з проблем курсу, 
доповіді, дискусії, огляди 
літератури по спеціальним 
проблемам курсу

Усні/письмові опитування, 
творчі завдання, 
дистанційні завдання,
модульні контрольні роботи

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Різні види проблемного 
філософського аналізу 
тексту, контент-аналіз, 
Flipped classroom, кейс-
метод.
Аналіз спеціальної 
літератури з проблем курсу, 
доповіді, дискусії, огляди 
літератури по спеціальним 
проблемам курсу

Усні/письмові опитування, 
творчі завдання, 
дистанційні завдання,
модульні контрольні роботи

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік



та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

ПРН16(У/Н, ВА). 
Вміння 
формулювання та 
вирішувати задачі 
оптимізації, 
адаптації, 
прогнозування, 
керування та 
прийняття рішень 
щодо процесів, 
засобів та ресурсів 
розробки, 
впровадження, 
супроводу та 
експлуатації 
програмного 
забезпечення.

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Практичний метод, 
дослідницький метод, 
методи самостійної роботи 
під керівництвом 
викладача: виконання 
індивідуального завдання за 
обраною темою дисертації у 
відповідності із 
методичними вказівками.

Усний контроль 
мовленнєвої діяльності 
(одномовний та двомовний); 
письмовий контроль 
мовленнєвої діяльності: 
контрольні роботи, творчі 
завдання (одномовний та 
двомовний)

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія, 
демонстрація, експертна 
оцінка, практичне 
розв’язання складних задач 
з проблем курсу.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, тестовий 
контроль, індивідуальне 
опитування.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Метод синергетики; 
дослідження новітніх 
наукових розробок за темою 
дисертаційного 
дослідження; тренінг з 
розвитку креативного 
мислення; групові техніки 
стимулювання 
дивергентного мислення 
(брейнстормінг або 
«мозкова атака», 
синектика), кейси.

Оцінювання виконання 
творчих індивідуальних 
завдань із застосуванням 
сучасних інструментів та 
технологій збору та обробки 
різних видів інформації

ПРН15(З, У/Н, К, 
ВА). Вивчати, 
узагальнювати та 
впроваджувати в 
навчальний процес 
інновації в 
інженерії 
програмного 
забезпечення.

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Використання кейс-методу у 
навчанні. Участь здобувачів 
у виконанні завдань 
інноваційних технологічних 
проектів.

Творчі завдання, 
дистанційні завдання,
модульні контрольні роботи

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія, 
мікровикладання, 
демонстрація, навчальний 
тренінг.

Презентація та захист 
творчих завдань, командне 
та індивідуальне 
оцінювання.

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Аналіз кейсів, групова 
дискусія, виконання 
індивідуальної аналітичної 
роботи на матеріалах галузі, 
яка аналізується в 
дисертаційному 
дослідженні.

Експрес-опитування, 
дискусія, підведення 
підсумків, обговорення та 
захист результатів 
виконаних науково-
дослідних/аналітичних 
робіт, контроль виконання 
завдань, кейс-вимірювачі.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 



дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія, 
мікровикладання, 
демонстрація, навчальний 
тренінг.

Презентація та захист 
творчих завдань, командне 
та індивідуальне 
оцінювання.

ПРН14(ВА). Знання 
і дотримання норм 
наукової етики і 
академічної 
доброчесності.

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Лекційні та практичні 
заняття. Використовуються 
такі основні методи: 
проблемно-пошуковий, 
пояснювально-
ілюстративний, 
інтерактивний під час 
проведення лекційних та 
практичних занять. 

Оцінювання есе, якості 
виконання проектів, 
ранжування, само- і взаємо-
оцінювання. Підготовка 
мультимедійних 
презентацій.

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Робота з електронними 
освітніми ресурсами, пошук 
інформації, у тому числі й 
через бібліотечну довідково-
пошукову систему, робота з 
каталогами, збереження і 
спільне використання 
інформації у хмарних 
сервісах.

Рецензування результатів 
пошуково-інформаційної 
діяльності, бліцопитування, 
перевірка письмових 
завдань.

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Пояснювально-
ілюстративний метод. 
Репродуктивний метод. 
Метод проблемного 
викладення. Частково-
пошуковий, або 
евристичний метод. 
Дослідницький метод.

Відповіді на практичних 
заняттях; виконання 
аналітичного огляду 
літератури з теми 
дослідження і його 
презентація у вигляді 
доповіді.

ПРН13(З, У/Н, К). 
Вміти 
спілкуватися зі 
світовою 
спільнотою та 
громадськістю в 
інженерії 
програмного 
забезпечення.

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Індивідуальна робота з 
написання аспірантом 
англомовної наукової статті 
для міжнародних 
рецензованих наукових 
видань за тематикою 
дисертаційного 
дослідження. Самостійне 
редагування власної 
англомовної наукової статті 
відповідно до вимог 
міжнародного журналу.

Опитування, модульна 
контрольна робота, 
індивідуальне завдання,
залік, екзамен

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Проблемний, 
пояснювально-
ілюстративний, 
особиистісно-орієнтований, 
інтерактивний, а також 
дослідницький та 
проблемно-пошуковий під 
час самостійної роботи. 
Крім того, застосовуються 
інформаційно-
комунікаційні та мережеві 
технології для вирішення 
навчальних завдань.

Есе, написання тез 
доповідей на конференцію, 
проведення і оформлення 
результатів науково-
дослідного дослідження, 
виступи перед аудиторією з 
презентацією власних 
напрацювань.

ОЗ04 Управління Робота в малих групах; Опитування, оцінювання 



науковою діяльністю метод розвитку критичного 
мислення (критичне 
читання і конспектування), 
evidancebased method, метод 
генетичного аналізу; метод 
структурно-історичного 
аналізу, метод аналізу 
міжсистемних 
трансформацій

участі у дискусіях та інших 
активних методах навчання, 
перевірка письмових робіт, 
звітів-рецензій. Аналіз 
продуктів наукової 
діяльності (тез доповідей на 
дослідницьких 
конференціях)

ПРН10(З, У/Н, ВА). 
Цілеспрямовано 
шукати, розуміти, 
аналізувати, 
необхідні для 
рішення 
професійних 
наукових задач 
інформаційно-
довідникові та 
науково-технічні 
ресурси і джерела 
знань з 
урахуванням 
сучасних досягнень 
науки і техніки

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Інформаційно-рецептивний 
метод. Репродуктивний 
метод. Інтерактивний метод 
під час практичних занять, 
розв’язання задач та аналізу 
теоретичних фактів. Методу 
проблемного викладу.

Участь у дискусіях, 
обговореннях, аналіз 
конкретних ситуацій, 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
підсумковий контроль

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, демонстрація, 
навчальний тренінг.

Письмово-усне опитування, 
тестовий контроль, 
індивідуальне опитування.

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, демонстрація, 
навчальний тренінг.

Письмово-усне опитування, 
тестовий контроль, 
індивідуальне опитування.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ПРН12(З, ВА). 
Розуміння 
теоретичних 
засад, що лежать в 
основі методів 
досліджень 
інформаційних 
систем та 
програмного 
забезпечення, 
методології 
проведення 
досліджень та 
обчислювальних 
експериментів.

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Пояснювально-
ілюстративні; проблемні 
лекції; аналіз конкретних 
ситуацій, ситуаційних 
завдань; робота в парах або 
малих групах на практичних 
заняттях.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, тестовий 
контроль, індивідуальне 
опитування.

ПРН11(У/Н, ВА). 
Формулювати 
наукову проблему з 
огляду на ціннісні 
орієнтири 
сучасного 
суспільства та 
стан її наукової 
розробки

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Семінар–дискусія, дебати, 
мультимедійна презентація, 
робота в малих групах, 
перегляд та обговорення 
відеоматеріалів. Групові 
обговорення, виконання 
індивідуальної аналітичної 
роботи. 

Бліц-опитування, 
рецензування підготовлених 
таблиць, схем, діаграм, 
відповідей учасників 
освітнього процесу, участі в 
активних формах навчання 
виконання індивідуальних 
та колективних завдань.

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Застосовуються стратегії 
традиційного та 
інноваційного навчання. 
Методи проблемного 
навчання. Особистісно-

Презентація вирішення 
навчальних кейсів. 
Обговорення і захист 
індивідуальної аналітичної 
роботи на матеріалах галузі, 



орієнтовані (розвиваючі) 
технології. Аналіз ситуацій, 
проектна технологія.

яка аналізується в 
дисертаційному 
дослідженні.

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Метод міждисциплінарного 
підходу у навчанні, дискусія 
у цільовій аудиторії (або в 
малих групах), метод 
діалогового спілкування, 
метод ситуаційного аналізу, 
диспут, усне (письмове) 
опитування за проблемними 
питаннями, що виносяться 
на контактне заняття; 
технології розвитку 
критичного мислення.

Круглі столи, виступи перед 
аудиторією, участь у 
дистанційних міжнародних 
наукових конференціях, 
відвідування відкритих та 
публічних лекцій.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Самостійна робота з 
вивчення редакційних 
вимог до наукових статей у 
міжнародних рецензованих 
фахових виданнях; групове 
обговорення. Індивідуальна 
робота з написання анотації 
до власної наукової статті. 
Групове обговорення та 
взаємне редагування 
анотації статті; робота в 
парах та міні-групах.

Усні опитування. Поточний 
контроль на практичних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, виконання 
індивідуальних завдань, 
залік, екзамен.

ПРН19(К, АВ). 
Вміти вести 
спеціалізовані 
наукові семінари, 
організовувати та 
проводити 
навчальні 
заняття. Володіти 
способами 
організації 
навчально-
пізнавальної та 
практичної 
діяльності

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Майстер класи, тренінги для 
магістрів, бакалаврів, учнів-
членів МАН на практичних 
заняттях. Підготовка 
постерів та презентацій.

Плани та результати 
виконання завдань       
інноваційних проектів, 
постерний захист, 
презентації. Інтерактивні 
завдання, дистанційні 
завдання, модульні 
контрольні роботи. 

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік



самоаналіз.

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія,
демонстрація, евристична 
бесіда, навчальний тренінг.

Письмово-усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
презентація та захист 
творчих завдань.

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія,
демонстрація, евристична 
бесіда, навчальний тренінг.

Письмово-усне опитування, 
індивідуальне опитування, 
презентація та захист 
творчих завдань.

ПРН09. 
Усвідомлювати та 
використовувати в 
повсякденній 
діяльності 
тенденції розвиту 
інформаційних 
технологій

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія, 
демонстрація, експертна 
оцінка, навчальний тренінг.

Екзамен, письмово-усне 
опитування;
тестовий контроль; 
індивідуальне опитування.

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія, 
демонстрація, експертна 
оцінка, навчальний тренінг.

Екзамен, письмово-усне 
опитування;
тестовий контроль; 
індивідуальне опитування.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Модельно-орієнтований 
метод досліджень. 
Методологічний імператив 
– тріада: «Модель – 
Алгоритм–Програма». 
Використання баз даних для 
збору та зберігання 
експериментальних 
цифрових даних. Робота в 
мережі Інтернет. 
Мультімедія-лекції.

Усні/письмові опитування, 
творчі завдання, 
дистанційні завдання,
модульні контрольні роботи

ПРН04(У/Н, ВА). 
Розробляти та 
оцінювати 
стратегії 
управління 
програмними 
проектами та їх 
результати з 
точки зору якості 
кінцевого 
програмного 
продукту

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Технологія розвитку 
критичного мислення 
(структурований огляд, 
мозковий штурм), метод 
ситуаційного аналізу, а 
також, розв’язуються 
проблемні ситуації 
(кейсметоди) з 
використанням 
неокласичних моделей 
технічних процесів, 
готуються аналітичні 
доповіді.

Робота на практичних 
заняттях, модульна 
контрольна робота; 
індивідуальне завдання 
(підготовка тез або статті), 
підсумковий семестровий 
контроль.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 



інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Диференційований залік

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Метод мозкового штурму, 
тощо); евристичні методи 
(методи створення ідей, 
методи вирішення творчих 
завдань, методи активізації 
творчого мислення.

Проведення поточного 
контролю, письмового 
модульного контролю, 
фінальний контроль у 
вигляді іспиту

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Індивідуальне і групове 
виконання вправ, 
комунікативних та онлайн 
завдань. Лексико-
граматичні тести. 
Підготовка індивідуального 
письмового завдання 
(огляду літератури) у 
відповідності до вимог. 

Поточний контроль. 
Поточний контроль шляхом 
колегіального оцінювання 
(peerassessment). 
Підсумковий контроль.

ПРН07(З, У/Н, ВА). 
Набувати нові 
наукові та 
професійні знання, 
вдосконалювати 
навички, 
прогнозувати 
розвиток 
програмних систем 
та інформаційних 
технологій

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, мікровикладання, 
демонстрація.

Екзамен – письмово-усне 
опитування;
тестовий контроль, 
пошуково-аналітична 
робота здобувачів вищої 
освіти

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Викладення теоретичного 
матеріалу у форматі лекцій.
Створення здобувачами 
власного тексту (згідно із 
завданням) � 
дослідницького та 
аналітичного, характеру � 
на практичних заняттях.

Опитування (інтерактивні, 
дистанційні) на лекціях та 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ПРН06(З, У/Н, ВА). 
Вміти приймати 
технічні, 
методологічні,  
організаційно-
управлінські 
рішення в умовах 
невизначеності

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Лекції, практичні заняття, 
дискусії, спрямованість на 
самостійну роботу здобувача 
у відповідності до тематики 
його наукового 
дослідження. Метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий метод, 
дослідницький метод

Оцінювання презентації / 
доповіді, обговорення 
виступів, усні відповіді, 
модульна контрольна 
робота, підсумковий 
контроль.

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Вивчення наукової 
методології. Лекційні курси, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 

Письмовий підсумковий 
контроль, аналіз результатів 
(індивідуального або 
групового проекту, 



основі інтернету та 
індивідуальні консультації.

демонстрації, усної доповіді, 
процесу надання 
аргументів).

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Діалог з аудиторією, 
навчальна дискусія, 
демонстрація, експертна 
оцінка, практичне 
розв’язання складних задач, 
що характеризуються 
невизначеністю умов і 
вимог.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, тестовий 
контроль, індивідуальне 
опитування.

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Навчальна дискусія, 
навчальні кейси, онлайн 
(лекційні, групові, 
семінарські та практичні 
заняття). Традиційні, 
комунікативні та 
інноваційні (лекційні та 
групові заняття)

Самоконтроль, поточний 
контроль, семестровий 
контроль.

ПРН05(З, У/Н). 
Вміти 
досліджувати 
робочі параметри 
процесів 
життєвого циклу 
програмного 
забезпечення, а 
також 
здійснювати аналіз 
вибраних методів 
та засобів 
підтримки цих 
процесів  та бути 
спроможним 
обґрунтувати свій 
вибір

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Обговорення 
відеоматеріалів та їх аналіз 
(наочні засоби/слайди, 
інтегровані в презентацію 
результатів власного 
дослідження). Групове 
обговорення 
загальнонаукових тем. Усна 
презентація теми 
дослідження.

Виконання ситуаційних 
вправ, захист
індивідуальних завдань, 
контрольна робота, 
підсумковий контроль.

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекційні та практичні 
заняття з використанням 
інформаційно-
повідомлювального, 
пояснювального та 
інструктивно-практичного 
методів викладання, 
відтворювальний метод при 
виконанні здобувачами 
модульної контрольної, 
пояснювально-
ілюстративний метод при 
розв’язанні задач на 
практичних заняттях

Оцінювання участі в 
обговоренні проблемних 
питань, контроль виконання 
завдань, самооцінювання та 
взаємооцінювання студентів

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Діалог з аудиторією, 
демонстрація, навчальний 
тренінг, міні-проекти, 
моделювання.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, індивідуальне 
опитування, презентація та 
захист міні-проекти, 
командне та індивідуальне 
оцінювання.

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Діалог з аудиторією, 
демонстрація, навчальний 
тренінг, міні-проекти, 
моделювання.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, індивідуальне 
опитування, презентація та 
захист міні-проекти, 
командне та індивідуальне 
оцінювання.

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Технічна та програмна 
документація: сукупність 
документів, що містять 
відомості, необхідні для 
розробки, виготовлення, 
супроводу та експлуатації 
програм. Комплекс 
державних стандартів, що 
встановлюють 
взаємопов'язані правила 
розробки, оформлення та 
обігу програм і програмної 
документації – «Єдина 
система програмної 
документації» (ЄСПД). 
Презентація на практичних 
заняттях результатів 
досліджень робочих 

Усні/письмові  опитування, 
творчі завдання, 
дистанційні завдання,
модульні контрольні роботи



параметрів процесів 
життєвого циклу 
програмного забезпечення, 
що розробляється для 
вирішення поставлених 
задач.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ПРН03(У/Н, ВА). 
Уміти з нових 
дослідницьких 
позицій 
формулювати 
загальну 
методологічну 
базу власного 
наукового 
дослідження, 
визначити його 
актуальність, 
мету і значення 
для розвитку інших 
галузей науки, 
суспільно-
політичного, 
економічного 
життя

ОП03 Моделювання 
динамічних систем

Пояснювально-
ілюстративні, 
репродуктивні, проблемно-
пошукові, метод проектного 
навчання, робота із 
спеціальною літературою за 
спеціальністю.
Підготовка та презентація 
аналітичних оглядів з 
проблем курсу на 
практичних заняттях.

Письмові опитування, 
дистанційні завдання.

ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Усна доповідь, аналіз 
спеціальної літератури з 
проблем курсу, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, демонстрація, 
навчальний тренінг.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, тестовий 
контроль, індивідуальне 
опитування.

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Мозковий штурм під час 
колективних дискусій, 
розв'язання конкретних 
ситуацій, інтерактивне 
спілкування; методи 
проблемного навчання 
(проблемний виклад 
матеріалу), частково 
пошукові завдання, 
аналітичні доповіді та 
аналіз окремих ситуацій; 
наочні методи, зокрема, 
електронні презентації для 
лекційних занять, 
використання аудіо-та 
відео-підтримки навчальних 
занять

Рейтингова система 
оцінювання, яка передбачає 
отримання балів за: кейси, 
аналітичні доповіді, 
модульну контрольну 
роботу, доповіді.

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Технологія розвитку 
критичного мислення 
(методи: актуалізація знань, 
критичний аналіз 
первинних і вторинних 
джерел з наукометричних 
баз Scopus, Web of Science, 
Springer, критичне читання 
наукової літератури, 
рецензування)

Обговорення (захист) 
результатів опрацювання 
здобувачем навчальних 
матеріалів (наукових статей, 
монографій, підручників 
тощо), зокрема, з 
наукометричних баз Scopus, 
WoS.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 



здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Опрацювання 
рекомендованої літератури. 
Виконання практичних 
робіт та індивідуальних 
завдань (за тематикою 
дослідження). Обговорення 
у групі.  Тестування.

Співбесіда, екзамен, активна 
робота на занятті, 
виконання завдань, 
винесених на самостійну 
роботу, захист 
індивідуальної роботи.

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Опрацювання 
рекомендованої літератури; 
пошуково-дослідницький 
метод; проблемно-пошукові 
методи; метод 
консультування, 
індивідуальна робота; 
групове обговорення

Письмовий підсумковий 
контроль, письмове 
(комп’ютерне) тестування, 
експрес-опитування, 
дискусія, підведення 
підсумків, обговорення та 
захист результатів 
виконаних науково-
дослідних, аналітичних 
робіт, 

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Усна доповідь, аналіз 
спеціальної літератури з 
проблем курсу, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, демонстрація, 
навчальний тренінг.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, тестовий 
контроль, індивідуальне 
опитування.

ПРН02(У/Н, АВ). 
Вміти 
підготувати 
запит на 
отримання 
фінансування, 
розробити 
техніко-економічне 
обґрунтування 
проекту, 
розробляти звітну 
документацію

ОЗ01 Іноземна 
(англійська, німецька, 
іспанська) мова за 
професійним 
спрямуванням

Практичні заняття. Робота з 
навчально-методичною
літературою (в т.ч. 
словники-перекладачі), 
практичний, пошуковий, 
фронтального опитування

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
виконання двох модульних
контрольних робіт, 
виконання індивідуальних 
завдань, залік, екзамен.

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Лекційні курси, 
консультації, самостійна 
підготовка у бібліотеці та на 
базі інтернет-ресурсів, 
самостійна індивідуальна 
робота та індивідуальні 
консультації

Усне опитування, 
оцінювання презентацій, 
перевірка письмових 
завдань, диференційний 
залік, який виставляється 
здобувачу вищої освіти, як 
сумарна оцінка за 
виконання всіх елементів 
навчальної дисципліни.

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Методи навчання - лекції, 
практичні заняття, 
самостійна робота 
здобувачів. Самостійна 
робота полягає в 
опрацюванні конспекту 
лекцій та наведеної до 
кожного розділу літератури, 
пошуку інформації в 
наукових публікаціях і 
виконанні технічних звітів з 
практичних робіт та 
реферату.

Відповіді на семінарському 
занятті, доповідь на 
семінарському занятті, 
модульна контрольна 
робота, екзамен

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, демонстрація,
експертна оцінка, 
навчальний тренінг.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, презентація та 
захист творчих завдань, 
командне та індивідуальне 
оцінювання.



ОП02 Статистичні 
методи обробки 
експериментальних 
даних

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, демонстрація,
експертна оцінка, 
навчальний тренінг.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, презентація та 
захист творчих завдань, 
командне та індивідуальне 
оцінювання.

ПП01 Педагогічна 
практика за 
професійним 
спрямуванням

Практичне розв’язання 
складних задач на базі 
педагогічної практики, що 
передбачає проведення 
дослідження та/або 
здійснення практичної 
діяльності і  
характеризується 
невизначеністю умов і 
вимог.  Відеометод у 
сполученні с новітніми 
інформаційними 
технологіями та 
комп’ютерними засобами 
навчання; консультування 
керівника практики. 
Консультації, самостійна 
робота з підготовки лекцій 
та практичних занять, 
проведення занять, 
самоаналіз.

Опитування керівника 
практики. Захист-
презентація відкритого 
практичного заняття. 
Виконання ситуаційних 
вправ, захист 
індивідуальних завдань. 
Захист звіту з проходження 
практики, складання 
робочої навчальної 
програми з дисципліни. 
Диференційований залік

ПРН01(З, У/Н, К, 
ВА). Знати та 
вміти аналізувати 
фундаментальні 
та сучасні праці 
провідних 
зарубіжних та 
вітчизняних вчених 
у обраній 
проблематиці 
дослідження, 
формулювати 
мету та завдання 
власного наукового 
дослідження як 
складові 
загальноцивілізацій
ного процесу

ОЗ02 Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Вивчення наукової 
методології. Семінари, 
ділові ігри, доповіді 
наукових здобутків, 
ознайомлення з науковою 
етикою при оформленні 
друкованих видань 
результатів власних 
досліджень, консультації, 
самостійна підготовка у 
бібліотеці та з 
використанням онлайн 
засобів, індивідуальні 
консультації.

Метод усного контролю у 
вигляді основних, 
допоміжних, додаткових 
запитань, у формі 
постановки проблеми. 
Індивідуальне, фронтальне, 
комбіноване опитування і 
методи письмового, 
тестового і практичного 
контролю.

ОЗ03 Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Проблемна лекція; Метод 
діалогічного спілкування та 
вирішення проблемних 
питань під час лекції. 
Семінари. Case-study, 
мозковий штурм, метод 
евристичних питань, метод 
мозкового штурму

Експрес-опитування на 
лекціях , реферат, відповіді 
на семінарських заняттях, 
виконання реферату, 
екзамен

ОЗ04 Управління 
науковою діяльністю

Метод проблемно-
орієнтованого навчання; 
стратегія активного 
навчання: опитування, 
самонавчання; особистісно-
орієнтовані розвиваючі 
технології, засновані на 
активних формах і методах 
навчання (командна робота 
(team-basedlearning), парна 
робота (think-pair-share).

Доповіді на семінарських 
заняттях, модульна 
контрольна робота, експрес 
опитування на лекціях, 
реферат. Підсумковий 
контроль

ОП01 Методи 
інженерії програмного 
забезпечення

Усна доповідь, діалог з 
аудиторією, навчальна 
дискусія, мікровикладання, 
демонстрація, навчальний 
тренінг, підготовка та 
презентація аналітичних 
оглядів з проблем курсу на 
практичних заняттях, аналіз 
спеціальної літератури з 
проблем курсу.

Екзамен, письмово-усне 
опитування, тестовий 
контроль, індивідуальне 
опитування.

 


