
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50817 Математичне забезпечення комп’ютерних 
систем

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 113 Прикладна математика

 
 

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
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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 50817

Назва ОП Математичне забезпечення комп’ютерних систем

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Молодший бакалавр
 

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

Кафедра прикладної математики та інформаційних технологій

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

Кафедра іноземних мов; кафедра історії та етнографії України; кафедра 
інформаційної діяльності та медіа-комунікацій;  кафедра філософії та 
методології науки;  кафедра управління системами безпеки 
життєдіяльності; кафедра міжнародних відносин та права; кафедра 
психології та соціальної роботи;  кафедра психології та соціальної роботи; 
кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури; кафедра 
економічних систем і управління інноваційним розвитком.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

пр. Шевченка, 1, Одеса, Одеська область

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 385900

ПІБ гаранта ОП Сперанський Віктор Олександрович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

speranskyy@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(093)-627-38-17

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Прикладна математика» була розпочата у 1991 році. Історично це було 
викликано потребою в спеціалістах, здатних користуватися обчислювальною технікою та математичними методами. 
У зв’язку з прийняттям нових економічних парадигм країни, потреба в цих спеціалістах зросла, та попит 
збільшувався разом зі збільшенням можливостей обчислювальної техніки. Загальна комп'ютеризація 
обчислювальних, управлінських робіт, зберігання і обробки величезних об'ємів інформації диктують нові правила її 
обробки, вибору оптимальних рішень, вміння керувати процесами життєдіяльності в усіх предметних областях, 
починаючи з навчання в школах до нових винаходів в математиці, IT сфері, управлінні надпотужними технічними 
спорудами.
Прикладна математика, як спеціальність в Державному університеті «Одеська політехніка» (далі - Університет), 
історично зазнала багаторазових змін. Протягом всього періоду її існування велася розробка нових навчальних 
планів, удосконалювалося методичне забезпечення, вводилися нові дисципліни, які відповідали вимогам розвитку 
техніки, економіки та наукових напрямків.
Освітньо-професійна программа (ОПП) першого (бакалаврського) рівня вперше була запроваджена у 2016 році. 
ОПП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть навчатися за ОПП, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен володіти здобувач магістерського рівня освіти.
ОПП розроблена робочою групою відповідно до "Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності", 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанов Кабінету Міністрів 
№ 347 від 10.05.2018, № 180 від 03.03.2020 та № 365 від 24.03.2021) з урахуванням сучасних вимог ринку праці, 
особливостей реалізації державної програми у сфері інформації, комунікації та інформаційної політики в Україні. 
 
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 ОД

1 курс 2021 - 2022 17 17 0

2 курс 2020 - 2021 10 9 0

3 курс 2019 - 2020 11 11 0

4 курс 2018 - 2019 10 8 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
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 50817 Математичне забезпечення комп’ютерних систем

другий (магістерський) рівень 50818 Прикладна математика
50819 Прикладна математика

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

Сторінка 3



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

58362 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 113-1-
_matematychne_zabezpechennya_k

ompyuternyh_system-2021.pdf

ElG1rgwBcTz4VYqomYFFeFwRs/TyiVWVN3To8P2k+H4
=

Навчальний план за ОП 113-1-np-
_matematychne_zabezpechennya_k

ompyuternyh_system-2021.pdf

GeEur1YxpLNX9ohJQvEs3BlRnpZZSOJ05BdYyVe/1EA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Неткрекер рецензія.pdf o6buh0gM2FUePDC6ERBMsMRs0G17V4+ld0F55GV4Q
54=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Сигма рецензія.pdf PBDR4+25a8pTZiZMt9bwhLXNpdN1c83McNibjZnvS/U
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Вертамедіа ЕлЕлСі рецензія.pdf Mnr03GU7K9Hsv7u4I/MK77HMFM6hHZwaXVNakE+1
mJ0=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОПП є підготовка висококваліфікованого фахівця, який володіє знаннями, уміннями і навичками щодо 
формалізації задач з життєдіяльності людини, а також набуття компетентностей  використання математичних 
методів і ІТ в їх розв’язаннях. Особливістю ОПП є інноваційний характер, інтеграція фахової, загальнонаукової, 
мовної підготовки. Унікальність ОПП полягає у тому, що вона спрямована на придбання математичної грамотності, 
теоретичного і прикладного мислення при рішенні проблем і проблемних ситуацій, має широке інтегроване 
з’єднання курсів вивчення класичних дисциплін з прикладними, а також з пізнанням сучасних ІТ технологій.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» повністю враховують основні положення:
- місії та мети Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view);
-стратегії розвитку Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view).
Саме націленість ОПП  на підготовку висококваліфікованих фахівців на засадах академічної культури доброчесності 
та національної ідентичності,  надання знань, вмінь і компетентностей з  класичних дисциплін вищої остіти, а також 
ряду фахових дисциплін (формування інтелектуального капіталу суспільства), що доволяє працювати випускникам 
в установах, які використають математичні методи та ІТ, а також спроможність продовжити  навчання на другому 
рівні вищої освіти. 
- Статуту Державного університету «Одеська політехніка» - «підготовка конкурентоспроможних фахівців», 
«забезпечення гармонійного розвитку особистості» (п. 19.2), «освітня діяльність базується на принципі 
відповідності рівня підготовки вимогам сучасного ринку праці» (п.19.3) 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view). 
ОПП враховує систему трансферу і накопичення кредитів Європейського простору вищої освіти згідно з 
"Концепцією інноваційного розвитку ОНПУ" ( 
https://drive.google.com/file/d/1LgIn0V5B1lUCj4bCgSmPN38MVLgSjeZ_/view).

 

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

Інтереси і пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників визначались на протязі навчання на засіданнях 
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кафедри та наукових і методичних семінарах шляхом обговорення питань навчання, організації та якості 
навчального процесу та включення здобувачів безпосередньо в групу розробки ОПП. При розробці  ОПП було 
враховано бажання здобувачів, щодо  зміни форми контролю за ОК «Економетрія» з заліку на екзамен  (Бірюкова О. 
В.  2020 р. вступу). До складу робочої групи розробників ОПП було включено здобувачів за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти Бірюкова О. В. та Велічко І. М. (2020 р. вступу) (протокол засідання кафедри ПМІТ № 2 від 
25.09.2020), які брали безпосередню участь у розробці ОПП.

- роботодавці

Враховуються рецензії та пропозиції при обговоренні роботодавців- стейкхолдерів ОПП «Математичне 
забезпечення комп'ютерних систем», з яких були визначені головні пріоритети, а саме: здатність використання 
методів та методик проведення наукових та прикладних досліджень, завдяки доброї підготовки з прикладної 
математики та володіння сучасними ІТ технологіями; здатність моделювати фізичні процеси, що було враховано під 
час формулювання програмних результатів навчання.  

- академічна спільнота

1. К.е.н., доц. Юхименко Б.І. висловила пропозицію щодо внесення змін в таблиці пункту 4.1.  «Розподіл змісту 
освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та циклами підготовки», 4.2.1 «Перелік 
компонентів ОП»,  4.3 «Структурно-логічна схема ОП»,  5.3 «Матриця співвідношення програмних результатів 
навчання до освітніх компонент»,   а саме, змінити обсяг навчального навантаження здобувача; змінити перелік ОК 
професійної підготовки, форм підсумкового контролю на кредитів у відповідності до змін в навчальному плані. 
2. Ст. викл. Волкова Н.П. висловила пропозицію щодо внесення змін в пункт «Інформаційний додаток до ОП – 
Співвідношення компетентностей, результатів навчання до вибіркових освітніх компонентів», а саме внести зміни у 
перелік вибіркових ОК у відповідності до змін в навчальному плані. 
Пропозиції  було враховано на засіданні кафедри ПМІТ забезпечення спеціальності (протокол № 9 від 29.04.2021).

- інші стейкхолдери

При підготовці ОПП бралися до уваги  пропозиції, рекомендації стейкхолдерів організацій, установ,підприємств, де 
працюють випускники ОПП, а саме,  пропозиція змінити форму контролю у семестрі за ОК на залік замість 
екзамена у разі виконання курсової роботи, що   було враховано для ОК «Методи оптимізацій та дослідження 
операцій», «Обчислювальні методи», «Бази даних та проектування інформаційних систем», «Об'єктно-орієнтоване 
програмування»,  «Спеціальні мови програмування» (Тарнавська К. Ю., 2019 р. вступу).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Підготовка фахівців, здатних формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням 
фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук; розв’язувати задачі 
математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо 
функціонування системи об’єктів; будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на 
даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення що є цілями навчання та програмні 
результати навчання (наприклад, ПРН1, ПРН3,  ПРН7-9, ПРН11-13, ПРН18-20)  дозволяє випускникам відповідати 
вимогам на ринку праці. На підставі проведеного МОН України аналізу розвитку ринку праці в Україні та огляду 
пропозицій робочої сили за професійними групами, галузі математики і статистики мають рост попиту на 46.4% по 
найвищому рівню освіти порівняно із базовим 2015 роком. Інформаційні технології,  – на 22.9%, що відповідає 
 (https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-
profesiynokvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf).

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

Освітні цілі та програмні результати ОПП враховують: 
- «Концепцію розвитку цифрових компетентностей» (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 
березня 2021 р. № 167-р) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text);
- концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text).
Галузевий та регіональний контекст є провідним для формулювання цілей та програмних результатів навчання 
ОПП. Галузевий контекст в ОПП використовує дані: 
- Головного управління статистики в Одеській області (http://www.od.ukrstat.gov.ua/ ).
- Аналіз стану та тенденцій розвитку наукових досліджень в університеті та у провідних науково- дослідних 
установах (наприклад, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова), а також,  застосування математичних 
методів та сучасних технологій в ІТ-компаніях Одеси (наприклад,  ТОВ «Неткрекер», ІТ компанії «Sigma Software», 
«Luxsoft», «Lohika», «Koroka Solutions» та інші (наприклад, ПРН3, ПРН5,  ПРН9, ПРН10, ПРН11, ПРН22, ПРН26).

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

При створенні ОПП було проведено аналіз вимог зацікавлених сторін до освітньої програми за першим 
(бакалаврським) рівнем, враховано власний досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації. Під час удосконалення 
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ОПП
у 2021році було враховано досвід розробки ОПП «Наука про дані та математичне моделювання» НТУУ «КПІ ім. 
Ігоря Сікорського»  (https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/opfiles/113_OPPB_NDMM_2018o2020.pdf  (ПРН22, 
ПРН23); ОПП «Комп’ютерне та математичне моделювання»  НТУ «Харківський політехнічний університет» 
(http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/05/OPP_bak_PM_DMM-2019.pdf) (СК17, 
ПРН23, ПРН25, ПРН26) та американського університету Georgia Southern University (Statrsboro, GA) 
(https://math.gatech.edu/) (ПРН16, ПРН19).

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

В ОПП повністю враховані загальні та спеціальні компетентності (ЗК, СК) та ПРН, які визначені у стандарті вищої 
освіти (СВО). Співвідношення ПРН з СК/ЗК відбито у матриці  5.2 ОПП, досягнення яких забезпечуються в межах 
конкретних ОК (матриця 5.1 ОПП). Наприклад, ПРН «Вміти застосовувати сучасні технології програмування та 
розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів»
одночасно забезпечує формування декількох фахових компетентностей «Здатність розробляти алгоритми та 
структури даних, програмні засоби та програмну документацію», «Здатність проектувати бази даних, інформаційні 
системи та ресурси», «Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного 
забезпечення». Це відбито в матриці 5.2 ОПП та реалізується під час вивчення ОК: «Програмування», 
«Комп'ютерна практика», «Алгоритми та структури даних», «Спеціальні мови програмування».
ПРН представлено відповідно до дескриптора Національної рамки кваліфікацій:
- Знання. Наприклад, ПРН1, ПРН 4, ПРН 21, ПРН 23-25.
- Уміння. Наприклад, ПРН2-3, ПРН 5-14, ПРН 17, ПРН 19, ПРН 22.
- Комунікація. Наприклад, ПРН16, ПРН 18, ПРН 20.
- Відповідальність і автономія. Наприклад, ПРН15.
Під час формування ОК, які забезпечують досягнення запланованих ПРН, дотримано вимог кредитного виміру та 
реального навчального навантаження здобувача (Процедура з розроблення освітніх програм ОНПУ 
(https://op.edu.ua/document/3355). Рекомендовані вибіркові ОК в ОПП забезпечують формування власних ПРН, 
співвідношення яких представлено в «Інформаційному додатку до ОП». Наприклад, ОК «Методи штучного 
інтелекту» формує ПРН «Розробляти математичні моделі у вигляді нейроних мереж для задач машинного 
навчання» та «Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку 
систем для розв’язання задач аналізу та синтезу». Зазначені ПРН не передбачено СВО, але також мають власні 
компетентності «Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу», «Здатність обирати та застосовувати 
математичні методи для розв’язання прикладних задач, моделювання, аналізу, проектування, керування, 
прогнозування, прийняття рішень», «Здатність використовувати нейронні мережі при створенні баз знань». 
Зазначене не передбачає суперечливість з СВО, а лише розширює можливість формування власних освітніх 
траєкторій здобувачів. Доцільний добір та послідовність редакції ОК в ОПП, методи навчання/викладання та форми 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів в межах кожної ОК, дозволяють досягти ПРН, визначених СВО.

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?

Наказом МОН №1242 від 13.11.2018 затверджено СВО за спеціальності 113 “Прикладна математика” для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. ОПП, що акредитується, враховує вимоги стандарту, містить визначені в ньму 
компетентності та ПРН.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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)?

180

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

60

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

Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 113 Прикладна математика. Це виявляється в об’єкті, цілях, 
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методах, компонентах ОПП. Так, об’єктами обов’язкових компонент освітньої складової ОПП є: ОП01 Алгебра та 
геометрія, ОП02 Об'єктно-орієнтоване програмування, ОП03 Комп'ютерна практика, ОП04 Програмне 
забезпечення обчислювальних систем, ОП05 Комп'ютерні мережі , ОП06 Об'єктно-орієнтований аналіз та 
проектування, ОП07 Алгоритми та структури даних, ОП08 Дискретна математика, ОП09 Теорія ймовірностей та 
математична статистика, ОП10 Теорія систем та системний аналіз, ОП11 Методи оптимізації та дослідження 
операцій, ОП12 Обчислювальні методи, ОП13 Бази даних та проектування інформаційних систем, ОП14 Теорія 
розпізнавання образів, ОП15 Економетрія, ОП16 Математична економіка, ОП17 Спеціальні мови програмування. Усі 
освітні компоненти спрямовані на досягнення програмних результатів навчання, що демонструє відповідна 
матриця (матриця 5.3 ОПП). Зміст ОПП відповідає змісту предметної області, зокрема забезпечує підготовку 
фахівця, який володіє знаннями, уміннями і навичками щодо математичного моделювання складних статистичних і 
динамічних систем,  організації інформаційного забезпечення, обробки, збереження та передачі великих масивів 
даних, формалізації задач з життєдіяльності людини, а також набуття компетентністі  використання математичних 
методів і ІТ в їх розв’язаннях.

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

ОПП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через: - індивідуальний вибір 
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством (25 % загальної кількості 
кредитів ЄКТС). 
- створення індивідуального навчального плану здобувача («Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОНПУ» ( https://op.edu.ua/document/2492)); 
- можливість індивідуального вибору тематики індивідуальних завдань, курсових робіт (проєктів), творчих, науково-
дослідних робіт з навчальних дисциплін, тематики кваліфікаційних робіт;
- участь у програмах академічної мобільності (регламентована «Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність» (https://op.edu.ua/document/2501)); 
- визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті («Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній 
освіті» (https://op.edu.ua/document/3447)) тощо. 
Формування індивідуальної освітньої траєкторії підтримується за допомогою консультацій, які допомагають 
здобувачам якісно організовувати власну освітню діяльність, можливості брати участь у наукових конференціях, 
тренінгах, семінарах, онлайн-курсах, обирати тему кваліфікаційної роботи відповідно до наукових зацікавлень.

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

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно з положенням «Про порядок організації вивчення 
вибіркових освітніх компонентів» (https://op.edu.ua/document/3354). Навчання здобувачів здійснюється згідно з 
індивідуальним планом роботи бакалавра. При цьому бакалаври мають право вибирати навчальні дисципліни, що 
пропонуються для інших рівнів вищої освіти (https://op.edu.ua/studies/selected-mas).  
Порядок укладення і доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку дисциплін вільного вибору, процедура й 
терміни його здійснення врегульовані «Положенням про порядок організації вивчення вибіркових освітніх 
компонентів» (https://op.edu.ua/document/3354). Так, у розділі 6 «Порядку реалізації права вибору навчальних 
дисциплін» (с. 16) для здобувачів 1–3 курсів бакалаврської підготовки порядок організації вибіркових компонентів 
містить наступні положення: 
- на офіційному сайті університету до 1 березня поточного року розміщується інформація про перелік вибіркових 
дисциплін за курсами та спеціальностями на наступний навчальний рік (https://op.edu.ua/education/selective); 
- здобувачі вищої освіти ознайомлюються з інформаційними картками дисциплін, що розміщуються на сайті 
університету (https://op.edu.ua/studies/selective), обирають дисципліни і до 20 березня подають до деканатів 
письмові заяви про те, які дисципліни бажають вивчати та указують пріоритетність їх вивчення; 
- після обробки заяв, укладання зведених відомостей, відбувається уточнення переліку дисциплін. До 5 квітня 
деканати формують остаточні списки дисциплін та зазначають кількість зацікавлених у вибіркових курсах 
здобувачів; 
- до 15 квітня інформація про обрані ОК заноситься до індивідуальних навчальних планів здобувачів;
 - до 25 квітня інформація щодо вибраних дисциплін доводиться до відома відповідних кафедр, які ці дисципліни 
забезпечують.
Якщо для здобувача недостатньо інформації щодо вибіркових дисциплін, він може звернутися за консультацією до 
куратора чи викладачів, які забезпечують відповідні дисципліни. Несвоєчасне надання здобувачем заяви на 
вивчення вибіркових навчальних дисциплін є грубим порушенням навчальної дисципліни. У такому випадку 
деканат факультету самостійно прикріплює такого студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до 
сформованої групи, у якій є вільні місця. Вибіркова частина навчального плану за ОПП становить 60 кредитів 
(25%). Здобувачі можуть обирати навчальні дисципліни з переліків, наданих в навчальному плані, або обирати 
навчалну дисципліну з будь-якого діючого в Університеті  НП ОП. Дисципліни НП мають на меті змістовне 
доповнення обов’язкової частини, індивідуалізацію підготовки здобувачів та реалізацію їхніх освітніх і 
кваліфікаційних потреб. 

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

НП ОПП передбачено проходження виробничої практики (ВП) (6 семестр, термін 3 тижні (135 годин, 4,5 кредити 
ЄКТС)) та переддипломної практики (ПП) (8 семестр, термін 2 тижня (90 годин, 3 кредити ЄКТС)). Мета ВП – 
ознайомлення з діяльністю підприємства, його підрозділів, а також використання ІТ технологій і математичних 
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методів при рішенні економічних, технічних, організаційно-управлінських задач. Мета ПП – поглиблення та 
розширення набутих знань з відповідних теоретичних дисциплін та практичних умінь, необхідних для ефективного 
виконання кваліфікаційної роботи; набуття навичок виконання професійних функцій для подальшої роботи. 
ВП/ПП проходить на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, оснащених комп'ютерною 
технікою та в навчальних закладах. Перевага надається місцевим і регіональним організаціям. На базах практики до 
її керівництва залучаються адміністрація та фахівці-наставники. Здобувачі мають право проходити ВП/ПП в 
установах та на підприємствах, з якими Університет уклав договори або самостійно, знайти базу проходження 
практики. На час проходження ВП/ПП здобувачеві призначається керівник з числа провідних науково-педагогічних 
працівників кафедри, який консультує і перевіряє його практичні навички. Після завершення проходження 
практики здобувач подає на кафедру необхідні документи і публічно захищає звіт про її проходження. Організація 
та методичне забезпечення практики здійснюється відповідно до програм ВП/ПП, розроблених викладачами 
кафедри.

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

Освітня програма спрямована на формування у студентів різноманітних соціальних навичок (soft skills): 
міжособистісного спілкування, адаптивності, креативностіь, уміння поводитися в конфликтних ситуаціях, уміння і 
здатність працювати у групах/командах, навички письмового та усного спілкування, навички проведення 
презентацій тощо. Зокрема, ОП забезпечує набуття таких загальних компетентностей: ЗК3, ЗК7, ЗК9, ЗК10, ЗК13, 
ЗК14, ЗК15. Розвитку soft skills сприяє використання таких методів навчання: робота в групах, презентації, дискусії. 
Соціальні навички, також, розвиваються за рахунок участі здобувачів вищої освіти в наукових конференціях 
(Бірюкова О., Кузнецова Г., Крівенко Д., Велічко І., Трушко М., Колодочка Д., Юрченко Ю., Лапчук Д.) та семінарах. 
Навички соціальної взаємодії, активної комунікації, відстоювання власної позиції та інші соціальні навички 
відточуються під час публічних виступів на лекційних і практичних заняттях, під час виробничої та переддипломної 
практики, захисту курсових та кваліфікаційної роботи.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. 

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

Співвіднесення обсягу окремих ОК ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
визначено законодавством України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, а 
також внутрішніми документами Університету, зокрема «Положенням про організацію освітнього процесу в ОНПУ» 
(https://op.еdu.ua/document/2492) та «Методичними рекомендаціями із розрахунку навантаження здобувачів вищої 
освіти» (https://op.edu.ua/document/2537). Навантаження здобувачів вищої освіти з ОК складається з контактних 
годин (лекцій, практичних лабораторних), самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів. 
Співвідношення самостійної та аудиторної роботи здобувача визначається структурою конкретної ОК (від 1/2 до 
2/3), її змістом та результатами навчання. Так, на одну 1 год лекцій, практичних занять відведено 0,5 год самостійної 
роботи. На 1 год лабораторних занять відведено 1 год самостійної роботи. Для виконання розрахункових, 
розрахунково-графічних робіт в плані відведено 8 та 15 год самостійної роботи відповідно. Для виконання курсової 
роботи в план додають 30 год самостійної роботи. Згідно з навчальним планом кількість аудиторних годин складає 
2932, з них лекції становлять 1502 год, практичні заняття становлять 776 год, лабораторні - 654. На самостійну 
роботу відведено 4268 год, що, крім підготовки до занять, включає виконання кваліфікаційної роботи (180 год), 
проходження виробничої (135 год) та переддипломної практики (90 год). 

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

Дуальну освіту як форму навчання в Державному університеті «Одеська політехніка» взагалі та за даною ОП не 
передбачено.

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

Правила прийому до державного університету «Одеська політехніка»: https://op.edu.ua/vstup/rules, 
https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view 
Загальна інформація: https://op.edu.ua/vstup/bac-list-bids
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вимоги щодо попередньої освіти включають наявність повної загальної середньої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката(-ів) 
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів: 
1. Українська мова та література 
2. Математика 
3. Фізика, або Іноземна мова. 
Під час вступу для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти вступники, які 
користуються спеціальними умовами вступу, мають право складати вступні випробування у ЗВО 
(https://op.edu.ua/vstup/bac-exams). Розрахування конкурсного балу відбувається за визначеною формулою 
(https://op.edu.ua/vstup/bac-calc).

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

Правила переведення здобувачів 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 в 
ОНПУ» (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 1, абзац 3 – "Здобувачам 
вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому вищому 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 ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» не було.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті регулюється 
«Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у 
неформальній та інформальній освіті», прийняте 06.03.2020 та оприлюднено на офіційному сайті ОНПУ 
(https://op.edu.ua/document/3447;
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/18.pdf).
Процедура визнання ПРН, отриманих у неформальній освіті, ініціюється особистою заявою здобувача на ім’я 
гаранта ОПП, до якої додаються документи, які засвідчують здобуті результати навчання (свідоцтва, сертифікати, 
статті, матеріали студентських проектів, дипломи тощо). Порядок визнання результатів неформальної освіти 
описано у п.2 Положення. Наказом ректора за поданням Гаранта ОПП створюється комісія для визнання 
результатів навчання, встановлюються терміни її проведення. До складу комісії входять: декан факультету; Гарант 
ОПП; член групи забезпечення ОПП; викладач, який забезпечує викладання відповідної освітньої компоненти. 
Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та /або 
перезараховує результати навчання, або призначає контрольні заходи для їх підтвердження. Контрольні заходи 
мають відповідати формі контролю освітньої компоненти згідно навчального плану. Здобувачу надають можливість 
ознайомитися з критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів. Рішення комісії оформлюються 
протоколом.

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

Практики застосування вказаних правил на ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» не було.

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
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Навчання здійснюється за очною і заочною формами в процесі проведення навчальних занять (лекція, практичні та 
лабораторні заняття, консультації); самостійної роботи; індивідуальних занять (КР, РР, РГР), виробничої практики, 
переддипломної практики, написання та захисту кваліфікаційної роботи та контрольних заходів 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf). 
Методи навчання і викладання на ОПП зумовлюються навчальними цілями та обираються викладачем та 
здобувачами на принципах партнерства для досягнення ПРН. Досягненню ПРН сприяють як традиційні (лекція, 
практичне заняття, лабораторна робота, індивідуальне завдання), так і інноваційні методи навчання (мультимедійні 
та дискусійні лекції ). Загальні та спеціальні компетенції на ОПП досягаються впровадженням проєктної роботи 
здобувачів, які отримують досвід співпраці у командах під час роботи над стартапами (http://opu.in.ua.tilda.ws/). 
Особлива увага при бакалаврської підготовці приділяється СРЗ відповідно до «Положення про самостійну роботу 
здобувачів» (https://op.edu.ua/document/2294): виконання індивідуальних завдань, підготовка презентацій, 
виконання групових лабораторних завдань з метою формування навичок командної роботи; підготовка і участь в 
науково- практичних конференціях.

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?

Освітній простір зосереджено на потребах, уподобаннях та інтересах здобувачів, які мають право та можливість 
оговорювати пропозиції щодо використання методів та форм навчання на ОПП, що аналізуються за допомогою 
анонімного незалежного анкетування ( https://op.edu.ua/quality/stakeholders). Аналіз результатів анкетування 
дозволяє з’ясувати рівень задоволеності здобувачів формами та методами викладання згідно ОПП, а також є 
підставою для вдосконалення навчального процесу. Результати моніторингу рівня задоволеності здобувачів вищої 
освіти методами навчання і викладання засвідчують про їх позитивну оцінку. Студентоцентрованість також 
забезпечується можливістю вільного вибору здобувачем вибіркових ОК; тем РР, РГР, КР та кваліфікаційної роботи; 
вибору місць проходження виробничої та переддипломної практик; олімпіадах, конкурсах, тренінгах, заходах 
студентського самоврядування.

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

У нормативній базі Державного університету «Одеська політехніка», а конкретно, "Положення про організацію 
освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/9419), 
визначаються елементи академічної свободи, які може використовувати викладач при проведенні навчальних 
занять, включених в навчальний план і робочу навчальну програму дисципліни. Викладач має право на свободу 
поширення результатів досліджень, свободу брати участь в роботі професійних чи представницьких академічних 
органах. Він може вибрати такі форми подачі навчального матеріалу, які більш раціонально сприйматимуться 
студентом. Тому викладач може вибрати найбільш доцільні методи навчання, щоб досягти програмних результатів 
навчання. Принцип академічної свободи здобувача реалізується в праві отримати знання відповідно до своїх 
схильностей та потреб. Здобувачі освіти є вільними при виборі теми індивідуальних завдань, курсових робіт, 
кваліфікаційної роботи, напрямків наукових досліджень. Доброзичливі відносини з викладачем є запорукою 
бажаного результату здобувача.

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 *

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419) усім здобувачам вищої освіти своєчасно надається доступна інформація щодо 
цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих ОК. З цією метою на офіційному сайті 
Університету у вільному доступі розміщені інформаційні картки всіх ОК ОПП, що надають здобувачу стислу 
інформацію про цілі, завдання, основні результати навчання, форми організації освітнього процесу, тематику та 
види навчальних занять, види самостійної та індивідуальної роботи, процедуру оцінювання та терміни виконання 
навчальних робіт, умови допуску до підсумкового контролю та політику освітнього процесу. На цьому ж ресурсі 
здобувач має змогу ознайомитися з ОПП. На першому навчальному занятті викладач ОК повідомляє здобувачам 
вищезазначену інформацію, відповідає на питання здобувачів. Графік консультацій доступний на стенді кафедри. 
Інформованість здобувачів також забезпечує академічний календар Університету (https://op.edu.ua/studies).

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

Головним фактором об'єднання навчання і наукових досліджень під час реалізації ОПП є виконання здобувачами 
індивідуальних завдань здебільшого кваліфікаційної роботи. В університеті діє «Положення про організацію 
науково-дослідної роботи студентів в Одеському національному політехнічному університеті» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_pro_ndrs.pdf), в якому передбачені відповідні 
комплексні дії студент-викладач. Проводяться олімпіади, конкурси студентських наукових робіт, формуються 
завдання з курсового проектування, що включають елементи дослідницького характеру. Для забезпечення освіти на 
основі досліджень організуються тематичні заняття, в яких порушуються питання, що вимагають дослідження, а 
також ті, що привертають увагу бакалаврів на те, які дослідження провели викладачі кафедри, що обумовлюють 
чому було прийнято те чи інше рішення. На такого типу заняттях здобувачі виступають з короткими доповідями, 
висловлюють свою думку або думку, сформовану з літературних джерел (Колодочка Д., Юрченко Ю., Матиченко А.). 
Інститут комп'ютерних систем (ІКС) проводить 4 міжнародні і всеукраїнські науково-практичні конференції 
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(Бірюкова О., Кузнецова Г., Крівенко Д., Велічко І., Трушко М., Колодочка Д.). 

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

В Університеті діє "Положення про робочу програму навчальних дисциплін" (https://op.edu.ua/document/2549), 
згідно з якими розробляються РПНД, а також оновлюються, доповнюються та за необхідності переробляються. 
Програма з кожної ОК розробляється на певний термін дії і зберігається на кафедрі. Програма оновлюється, якщо 
надійшли пропозиції від стейкхолдерів, роботодавців, випускників або за результатами проведеного анкетування. 
Програма може бути повністю замінена, якщо були прийняті нові технології, змінювалися стандарти вищої освіти 
або якісь централізовані зміни, що змусили кардинально міняти викладання, щоб досягти бажаних результатів 
навчання. Доповнення або зміни програми також можуть статися, якщо викладач стажувався за кордоном, 
змінилися напрямки наукових досліджень. Результати допрацьовуються, оцінюються з позицій компетентності та їх 
досягнення. У зв'язку з цим змінюється тематика курсових і кваліфікаційних робіт. За останній навчальний рік ОПП 
«Математичне забезпечення комп’ютерних систем» зазнала такі зміни: в загальній частині, на прохання 
випускників, було змінено форму контролю у семестрі за ОК на залік замість екзамена у разі виконання курсової 
роботи, що було враховано для ОК «Методи оптимізацій та дослідження операцій», «Обчислювальні методи», 
«Бази даних та проектування інформаційних систем», «Об'єктно-орієнтоване програмування»,  «Спеціальні мови 
програмування» (Тарнавська К. Ю., 2019 р. вступу). Було вилучено дисципліна «Функційний аналіз» в 5-му семестрі, 
головні теми якої увійшли до ОК «Математичній аналіз», що дозволило збільшити кількість часів самостійної 
роботи здобувачів при вивченні дисциплін «Теорія систем та системний аналіз», «Теорія розпізнавання образів», 
«Економетрія»  (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/op/learn_plans/113-1-np-
_matematychne_zabezpechennya_kompyuternyh_system-2021.pdf). 

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 з "Концепція інтернаціоналізації 
університету" (https://tinyurl.com/3tm4ya6e) і забезпечується через участь викладачів і здобувачів в міжнародних 
науково-технічних конференціях «Сучасні інформаційні технології»; «Project, Program, Portfolio Management»), 
міжнародних форумах (Волкова Н.П. (Forum-SOIS,2020), 25 - 27 березня 2020, Kиїв-Харків 
(https://www.youtube.com/watch?v=53Jb0II896g), публікації наукових досягнень в міжнародних наукових базах 
SCOPUS, WoS (Дмитришин Д.В., Юхименко Б.І.). Згідно з програмою Erasmus + , викладачі і здобувачі освіти 
можуть стати учасниками програми міжнародної академічної мобільності міжнародних проектах ЄС (Волкова Н.П., 
Козіна Ю.Ю. участь в програмі Erasmus+ "GameHub" 17.10.2016 - 20.10.2016 р.) 
(https://www.facebook.com/groups/477292889122044). Існування інститутів УІІ, УНІ і УПІ дає змогу здобути освіту 
спільно з Європейськими партнерами. Згідно з договірними основами і угодами про кредитну і академічну 
мобільність, можливе отримання подвійного диплому магістра за обраною спеціальністю. Професор Дмитришин Д. 
В. читав лекції іноземною мовою під час стажування в Університеті Южної Джорджиї (США) (Програма обміну по 
науковому співробітництву 17.02.2015 - 17.03.2015). Матеріали GameHub застосовуються при викладанні дисципліни 
«Теорія ігор» (Волкова Н.П.). Професор університету Georgia Southern University (Statrsboro, GA) Alex Stokolos провів 
для здобувачів семінар про особливості освіти в США.

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?

«Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (РПНД) (https://op.edu.ua/document/2549) містить опис 
засобів та методів, які забезпечують досягнення ПРН, передбачених ОПП і РПНД (екзамени, реферативні, 
розрахунково-графічні та курсові роботи, презентації). Форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін 
ОПП: поточний, модульний, підсумковий види контролів, що регламентують «Положення про організацію та 
проведення підсумкового, поточного та модульного контролів рівня навчальних досягнень студентів» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf) та «Положення про організацію 
освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/9419).Всі 
контрольні заходи чітко корелюються з метою і завданнями вивчення кожної ОК, передбачають оцінювання 
зазначених в ОПП компетентностей та ПРН. Поточний контроль здійснюється впродовж семестрових модулів з 
метою оцінювання СРЗ: повнота виконання завдань, рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів 
навчально і дисципліни, робота з додатковою літературою, вміння и  навички індивідуальних і групових 
презентацій, оволодіння практичними навичками аналітичної роботи тощо. Форми контрольних заходів 
оцінювання ПК: письмові та усні опитування на лекційних заняттях; поточний контроль на лабораторних та 
практичних заняттях; розв'язання індивідуальних задач; індивідуальна або групова презентація. Кількість заходів та 
форм проведення ПК визначається в РНПД та інформаційних картках з кожної ОК та є достатньою для перевірки 
досягнень ПРН здобувачів. Підсумковий контроль (ПК) з навчальної дисципліни (екзамен, залік, диференційований 
залік) проводиться після завершення її вивчення з метою встановлення досягнення здобувачем заявлених ПРН і 
оцінювання їх рівня. Складання екзаменаційних білетів здійснюється відповідно до «Положення про організацію та 
проведення поточного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Екзамени проводяться за 
повним змістом дисципліни в усній (або письмовій) формі за розкладом, складеним у навчально-методичному 
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відділі. Зміст екзаменаційного білету забезпечує перевірку досягнення всіх ПРН, які були визначені в ОПП. Білет 
містить теоретичну і практичну частини; оцінку у балах за правильну відповідь на кожне з теоретичних питань та 
практичних завдань окремо. Співвідношення теоретичної і практичної частин становить 3:2, а саме 60 балів – 
теоретична частина, 40 балів – практична. Білети розглядаються не пізніше, ніж на першому в осінньому семестрі, 
засіданні кафедри та затверджуються її завідувачем. Здобувачам заздалегідь надається перелік питань щодо 
підготовки до складання екзамену. 

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 вищої 
освіти забезпечуються наступними аспектами організації освітнього процесу: 1) на початку вивчення ОК кожен 
викладач обов’язково пояснює здобувачам порядок проведення контрольних заходів та надає інформацію про 
сутність форм контролю, передбачених РНПД; 2) положення 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) та Процедура організації моніторингу 
оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності (https://op.edu.ua/document/2536) містять 
розгорнуті відомості про форми контролю, передбачені освітнім процесом, а також процедуру оцінювання 
навчальних досягнень здобувача.
Згідно з положенням про РНПД (https://op.edu.ua/document/2549) вони  також містять інформацію про контрольні 
заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів для дисципліни, що викладається.

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

Згідно «Положення 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) інформація про форми контрольних 
заходів та критерії оцінювання поточного та підсумкового контролів доводяться до здобувачів на початку семестру. 
Строки проведення певного контрольного заходу – модульна контрольна робота, захист індивідуального завдання, 
залік та екзамен регламентується Наказом ректора Університету про організацію освітнього процесу на поточний 
навчальний рік. 
Інформація щодо форм контрольних заходів та критерії оцінювання доводиться здобувачам освіти через 
оприлюднену на офіційному веб-сайті освітну програму, а також кожним викладачем окремої ОК на першому 
аудиторному занняті. Відповідно «Положення 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) екзамени проводяться згідно з 
розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії. У відкритому 
доступі на офіційному веб-сайті Університету розміщено інформаційні картки з кожної ОК ОПП, де окремо 
представлено форми контрольних заходів та критерії оцінювання досягнень здобувачів, також інформація про 
строки та форми контролю наведена у академічному календарі (https://op.edu.ua/studies). 

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

Форми проведення атестації відповідають СВО та регламентуються Положенням «Про атестацію осіб, які здобувають 
ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf). 
Згідно СВО зі спеціальності 113 «Прикладна математика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота 
передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання прикладної математики, що характеризується 
комплексністю та/або невизначеністю умов, із застосуванням математичних методів та програмних засобів. 
Детальне висвітлення всього комплексу питань, пов’язаних з підготовкою та захистом кваліфікаційної роботи 
здобувачів представлено у Методичних вказівках до виконання кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота 
підлягає обов’язковій перевірці на плагіат 
(https://drive.google.com/file/d/11i9i7VeoMwCYdcnpWGnPAnRsqr5e1xc1/view) з використанням Антиплагіатної 
Інтернет-системи StrikePlagiarism.
Процедура підготовки, оформлення кваліфікаційних робіт та атестація здобувачів вищої освіти регламентується 
«Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2291). Атестація за освітнім ступенем бакалавра здійснюється екзаменаційною комісією 
і має на меті встановити відповідність сформованих загальних та спеціальних компетентностей здобувача вищої 
освіти відповідно до профілю спеціальності.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється наступними документами: 
- «Положенням про організацію освітнього процесу в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf);
 - «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).
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 - «Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному 
політехнічному університеті» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf). 
Процедури контрольних заходів за окремими освітніми компонентами містяться у робочих програмах навчальних 
дисциплін, що розробляються відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf). 
Доступність зазначених Положень для учасників освітнього процесу забезпечується їх оприлюдненням на 
офіційному сайті Університету ( https://opu.ua/about/regulations).

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

В Університеті діє «Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436), 
який містить вимоги до співробітників Університету. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу в 
Університеті» (https://op.edu.ua/document/2492) до екзамену допускаються здобувачі, у яких зараховано перший 
модуль і накопичувальна частина другого модулю. Викладач зобов'язаний довести підсумковий бал за двома 
модулями до відома здобувачів та внести його до відомості модульного контролю.  Екзаменатори оцінюють відповіді 
здобувачів, керуючись критеріями, які визначені в РПНД. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів встановлюються нормативними документами: «Про заходи щодо недопущення корупційних проявів та 
запобігання конфлікту інтересів» (https://op.edu.ua/document/3632). Затверджено «Антикорупційна програма 
Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки» (https://op.edu.ua/document/8518), 
«План заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державному університеті «Одеська Політехніка» на 2021-
2023 роки» (https://op.edu.ua/document/8411), «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2438). Наказ від 12.06.2018 № 222-а (https://op.edu.ua/document/2437) про створення 
комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності ОНПУ. «Інструкція з діловодства за зверненнями 
громадян та порядку їх розгляду в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2619). Приклади застосування відповідних 
процедур на ОПП відсутні.

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

«Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490) урегульовує порядок 
повторного проходження контрольних заходів наступним чином: Здобувачі вищої освіти, яким не зараховано 
перший семестровий модуль (СМ), повинні, виконуючи програму за другим СМ, ліквідувати борги за першим СМ 
впродовж перших 4-х тижнів від початку другого СМ (Андрейченко В., Биченко Р., Проданов Б., Вітославська А.). 
Допускається перескладання модульної контрольної роботи №1 не більше 2-х разів. Здобувачі вищої освіти, які не 
з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. У випадку 
відсутності здобувача вищої освіти на екзамені з поважної причини, підтвердженої документально, деканатом 
встановлюється додатковий графік складання підсумкового контролю. Здобувачі вищої освіти, які отримали 
незадовільні оцінки при складанні екзаменів, допускаються до перескладання екзамену у терміни, визначені 
ректоратом та за розкладом, який складено завідувачем кафедри (Цуркан М., Вішневський К., Андрейченко В., 
Биченко Р., Проданов Б., Вітославська А.). Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачів вищої 
освіти урегульовується згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Університеті» 
(https://op.edu.ua/document/2492), п.6.3.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується розд. 4 
«Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490). У разі непогодження з 
оцінкою, здобувач має право в день оголошення результатів ПК звернутися із заявою до Директора ІКС, який 
скликає комісію з вирішення спорних питань у складі: Директора ІКС (голова), завідувача кафедри, викладача 
кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь у проведенні ПК; представника ради студентського 
самоврядування ІКС. Заява роглядається не пізніше наступного дня після її подання. За рішенням комісії на 
засідання може бути запрошений викладач-екзаменатор. Здобувач має право бути присутнім при розгляді заяви. 
Члени комісії аналізують відповіді здобувача. Повторне чи додаткове опитування здобувача комісією не 
проводиться. Результатом розгляду може бути: попереднє оцінювання рівня здобувача не змінюється, відповідає 
його рівню і якості знань; попереднє оцінювання знань здобувача не відповідає рівню й якості знань здобувача і 
потребує повторного оцінювання, яке проводиться комісією протягом 3-х днів після розгляду заяви. Після 
закінчення засідання комісії протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача 
підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні. Прикладів оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в Університеті регламентують: 
- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_svzyavo_onpu_versiya_2_sayt.pdf);
 - «Положення про академічну доброчесність ОНПУ» 
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(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf);
 - «Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» (Наказ 
ректора № 40 від 11.10.2019 р.) (https://op.edu.ua/document/2536); 
- «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549); 
- «Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf); 
- «Порядок 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);
 - «Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf).

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

На виконання наказу ректора від 17.01.2020 № 37-в «Про створення кафедральних комісій з академічної 
доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами» 
(https://op.edu.ua/document/2757) директором ІКС затверджено склад комісії з академічної доброчесності кафедри 
ПМІТ. Комісія в своїй діяльності керується «Положенням про кафедральні комісії з академічної доброчесності в 
Університеті» (https://op.edu.ua/document/2753). Вченою радою Університету затверджено «Порядок перевірки 
навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного 
плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754) (протокол № 5 від 26.02.2020), який було введено в дію наказом 
ректора від 06.03.2020 № 19, згідно з яким здійснюється перевірка курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів на 
унікальність та наявність академічного плагіату. Перевірка передбачає як механізми моніторингу дотримання 
академічної доброчесності (перевірка письмових робіт з метою виявлення текстових та інших запозичень без 
коректних посилань, рецензування наукових текстів перед публікацією тощо), так і дієві, зрозумілі та прозорі 
процедури реагування на такі порушення і притягнення до академічної відповідальності. Перевірка кваліфікаційних 
робіт на плагіат забезпечується антиплагіатною системою Strikeplagiarism особою, відповідальною за перевірку 
робіт по кафедрі (Волкова Н. П.). Перевірка індивідуальних робіт виконується керівником роботи на відповідність 
критеріям, встановленим в робочій програмі ОК.

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

Університет проводить інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед 
учасників освітнього процесу через вебсайт Університету (https://op.edu.ua/news/2810), проведення семінарів, 
майстер-класів, кураторських годин, залучаючи фахівців з академічної доброчесності. Формою популяризації 
академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу є забезпечення відкритості та прозорості захистів 
кваліфікаційних робіт. Надаються рекомендації та консультації    щодо способів і шляхів дотримання академічної 
доброчесності учасників освітнього процесу Університету. До виховної роботи кафедри щороку обов’язково 
вводяться заходи із формування у здобувачів вищої освіти етичних норм, що унеможливлюють академічний 
плагіат.На основі «Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2753) на кафедрі діє комісії з академічної доброчесності (далі – Комісія) (Юхименко Б. 
І., Волкова Н. П., Гуляєва Н.А.) до завдань якої входить: інформування здобувачів про необхідність дотримання 
норм академічної доброчесності; ознайомлення здобувачів з методичними матеріалами щодо дотримання 
академічної доброчесності (https://op.edu.ua/document/2333). В НП ОП є вибіркова ОК «Основи академічної 
доброчесності».
В Університеті Радою з якості спільно з групою сприяння академічній доброчесності Університету (голова доц. Кубко 
В.П.) було проведено тиждень академічної доброчесності (27.09.21 – 01.10.21) (https://op.edu.ua/news/9534).

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

За порушення академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність» 
(https://op.edu.ua/document/2333), п.6.2 передбачена академічна відповідальність для здобувачів освіти: повторне 
проходження оцінювання (модульна контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; 
позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. Приклади грубих порушень академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» відсутні.

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 
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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). Під час конкурсного добору викладачів ОПП Університету 
в цілому, та тих що залучені о викладання за ОПП, 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 науково- 
метричних базах SCOPUS та Web of Science, наявність сертифікатів з іноземних мов, підвищення кваліфікації в 
галузі 11 – Математика і статистика, наявність публікацій та методичних розробок за тематикою дисциплін, які 
викладають. Висновки відповідних кафедр про професійні та особистісні якості претендентів затверджуються 
таємним голосуванням та передаються до експертно-кваліфікаційної комісії ННІКС.

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

Метою об'єднання наукового потенціалу з практичним досвідом є організація зустріч з роботодавцями, 
випускниками, стейкхолдерами для проведення гостьових лекцій, семінарів, круглих столів, консультацій, майстер-
класів та інших спільних науково-методичних заходів. Для організації та підтримки співпраці на сайті Університету 
створено сервісний Розділ для роботодавців (https://op.edu.ua/employers), що дозволяє залучити практиків для 
реалізації освітнього процесу і подальшого працевлаштування. Крім того, існує постійний зв'язок з випускниками, 
які є працівниками IT фірм. 

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 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 роботодавців Франжева Олена (Гикгруп, Одесса) проводила майстер клас по розробці 
.Net застосувань (20.04.2020), Смородін Андрій (UBER, USA San Francisco) проводив гостьову лекцію по 
інтелектуальному аналізу даних (20.05.2021); Кириленко Тимур (Senior .Net developer) провів вебінар – програміст 
або математик (16.05.2020) (https://www.facebook.com/events/236254544313399/?ref=newsfeed).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Керівництво Університету сприяє залученню науково-педагогічних працівників до міжнародних програм і грантів. 
На сайті університету та в інформаційних листах до структурних підрозділів можна віднайти актуальну інформацію 
про найзнаковіші події й проєкти в світі української й зарубіжної науки (https://op.edu.ua/staff). Університет 
організовує для викладачів навчання і стажування за програмою Еразмус+ (Ю.Ю. Козіна, Н.П. Волкова - проєкт 
«GameHub»).Деякі викладачі частково влаштовуються на роботу в IT фірми для отримання практичних знань і 
навичок роботи (Козина Ю.Ю. - компанія  KeenEthics). Набуті навички використовуються під час викладяння ОК 
«Тестування програмних систем». Відбувається стажування викладачів в провідних фірмах і компаніях, наприклад: 
Юхименко Б.І. (НВКЦ ОДІС-W); Гришина В.О., Павлов О. О. (компанія KeepSolid). Згідно з «Положенням про 
заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності» (https://op.edu.ua/document/2499), 
працівникам, результати дослідження яких оприлюднені в періодичних наукових виданнях міжнародної 
наукометричної бази SCOPUS або Web of Science, встановлена надбавка до посадового окладу строком на два місяці. 
Відповідно до «Процедури соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539) визначено заохочення НПП за високі досягнення в навчальній, методичній та 
організаційній роботі, а також отримання ними доплат за складність та напруженість у роботі, за виконання 
особливо важливої роботи у відсотках від посадового окладу працівника.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Сприяння педагогічному розвитку викладачів ОПП здійснюється цілою системою заходів, що починаються з 
методичної допомоги на кафедрі, зустріч з представниками НАЗЯВО (В. В. Любченко, О.С. Савельева, Е. М. 
Забарна, (https://op.edu.ua/news/7710), О. Длугопольський (https://op.edu.ua/news/8813)) до системи тренінгів на 
рівні Університету. Одним з напрямків підвищення кваліфікації в Університеті є програма «Педагогічна 
майстерність викладачів вищої школи» (https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master#), «Системи дістанційної освіти» 
(https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=100) (Гуляєва Н.А. Посвідчення № 1 від 29.05.2018). На сайті 
Університету і електронною поштою до структурних підрозділів розміщується актуальна інформація про події, 
проектах, грантах в Україні та за кордоном (https://op.edu.ua/staff). 
На кафедрі діє методичний семінар, на якому здійснюється обмін думок з питань викладання розділів в прикладній 
математиці з урахуванням нових публікацій і розробок, також проводяться відкриті заняття, відбувається 
взаємовідвідування занять та їх обговорення. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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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?

Університет має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації ОПП, що гарантує досягнення її 
цілей та ПРН (інформація про фінансову діяльність – https://op.edu.ua/about/reports). Детальна інформація про 
оновлення матеріально-технічної бази є у звітах ректора (https://drive.google.com/file/d/1MMJ4XaaNMS_KJQIlLI-
dB3bcxVO-wUiv/view). Забезпеченість навчальними приміщеннями, лабораторіями, мультимедійним обладнанням 
відповідає потребам та Ліцензійним умовам. Підготовка здобувачів за ОПП здійснюється в корпусах №4 (аудиторії 
оснащенні портативним екраном та проектором), є вихід в Internet, викладачі за потреби можуть скористатися 
ноутбуком кафедри та стаціонарними комп’ютерами. Науково-технічна бібліотека Університету 
(https://op.edu.ua/library) має 5 читальних залів, діє локальна мережа, бібліотечні фонди відповідають Ліцензійним 
умовам і постійно поповнюються. Відвідувачі та зареєстровані користувачі (корпоративні аккаунти з доменом 
op.edu.ua має вся академічна спільнота Університету, в т.ч. здобувачі) мають відкритий доступ до баз даних SCOPUS 
та WoS, репозитарію Університету eOPIR (http://dspace.opu.ua/jspui/). Навчально-методичне забезпечення ОПП 
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.

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?

Інфраструктура освітнього середовища Університету призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів 
ОПП і включає (https://op.edu.ua/education/studying-living): гуртожитки (https://op.edu.ua/campus/hostels), 
комбінат громадського харчування в навчальній зоні, спортивний комплекс та спортивний клуб, туристичний клуб, 
студентську поліклініку, спортивно-оздоровчий табір «Чайка», палац культури; сучасне обладнання аудиторій 
(портативні екрани та проєктори, комп’ютери з необхідним програмним забезпеченням у спеціалізованих 
аудиторіях); інформаційну мережу Університету і її ресурси. До Інтернет підключені всі комп’ютери кафедр. Також в 
бібліотеці облаштовано комп’ютерну залу з безкоштовним доступом до Інтернет для здобувачів Університету. 
Для виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться що семестру опитування здобувачів; зустрічі 
керівництва кафедри, гаранта і викладачів ОПП зі здобувачами щодо умов навчання та постійне обговорення 
вказаних питань  на кураторських годинах. Науковий потенціал здобувачів реалізується через підтримку їх участі у 
наукових конференціях,  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 ОПП забезпечують можливості постійного консультування здобувачів (у т.ч. 
дистанційно). 

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

Університет забезпечує безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів на основі «Правил 
внутрішнього розпорядку» (https://op.edu.ua/document/2385) та суворим дотриманням усіх норм відповідного 
законодавства системою заходів, які курує Відділ охорони праці: дотриманням усіх норм техніки безпеки та актів 
готовності кафедр до навчального року (https://op.edu.ua/document/2255), інструктажем з охорони праці, безпеки 
життєдіяльності усього академічного персоналу Університету, в тому числі здобувачів 
(https://op.edu.ua/document/2500), а також при поселенні в гуртожиток, проведенням заходів щодо надання першої 
медичної допомоги, плановим медоглядом здобувачів, пропагандою здорового способу життя тощо. Розроблені 
«Рекомендації для студентів та працівників щодо захисту себе та інших від зараження грипом чи COVID-19» 
(https://op.edu.ua/en/document/3099). Психічне здоров’я забезпечується створенням загальної доброзичливої 
атмосфери співробітництва. Затверджено і введено в дію «Кодекс професійної етики та поведінки працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2436). З метою протидії булінгу чи інших форм насильства в Університеті розроблено і 
введено в дію процедуру «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539). Для вжиття заходів, надання підтримки та допомоги здобувачам освіти в 
Університеті створена група соціально-психологічної підтримки (https://op.edu.ua/ru/document/2541).

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 визначені 
нормативними документами (https://op.edu.ua/about/regulations) і мають на меті: доведення до здобувачів повної 
інформації про навчальну діяльність; консультування з навчальних та методичних питань (викладачі, завідувач 
кафедри, гарант ОПП, деканат); можливість використання інформаційних послуг науково-технічної бібліотеки 
(пошук літератури, доступ до навчально-методичних матеріалів за ОПП) (https://op.edu.ua/library); формування і 
задоволення культурних запитів здобувачів, реалізації їхнього творчого і спортивного потенціалу (Палац культури, 
Спорткомплекс); соціальний і психологічний супровід. З інформацією про нормативне підґрунтя діяльності 
Університету, організацію освітнього процесу, графік навчального процесу, розклад занять, академічну мобільність, 
конкурси, конференції здобувачі можуть ознайомитися на сайті Університету (https://op.edu.ua/studies). Освітню 
підтримку здобувачі вищої освіти за ОПП отримують під час спілкування з завідувачем і викладачами кафедри 
ПМІТ та кафедр, залучених до реалізації ОПП. Комунікація здійснюється безпосередньо під час аудиторних занять 
та консультацій (за графіком). Інформаційно-консультаційна підтримка здійснюється як під час навчання, так і в 
позааудиторний час (через e-mail, месенджери). Консультаційну підтримку в Університеті також надає НКЦ 
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«Кар'єра-центр», який допомагає у плануванні професійної кар'єри і сприяє працевлаштуванню 
(https://op.edu.ua/education/employment; https://op.edu.ua/employers). Організаційною підтримкою на рівні 
інституту опікується директор інституту, його заступники, завідувач кафедри та куратори академічних груп. 
Куратори груп мають можливість «виступати з пропозиціями перед керівництвом інституту щодо заохочення 
студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадський роботі». 
(https://op.edu.ua/document/5838). Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти реалізується через надання 
соціальних стипендій, що регулюється «Правилами призначення стипендій в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2504). У випадках скрутного матеріального становища або хвороби здобувачі мають 
можливість отримати матеріальну допомогу. Здобувачі мають змогу отримати путівку на оздоровлення до табору 
«Чайка». Захист прав і інтересів, участь в громадському житті, в колегіальних органах управління Університетом 
забезпечують органи студентського самоврядування (https://op.edu.ua/about/stud-municip). Для моніторингу якості 
надання освітніх послуг проводиться анкетування здобувачів через Telegram - канал кафедри 
(https://t.me/applyed_math). Результати анкетування розміщуються на сайті кафедри (http://math.od.ua). Скарг та 
нарікань від здобувачів за ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» щодо освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультаційної та соціальної підтримки не надходило.

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 Університеті створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами: 
здійснюється інклюзивна освітня політика на основі «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з 
особливими освітніми потребами в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2486) та діє «Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в 
приміщеннях) ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2651). Навчання за даною ОПП здійснюється в Головному 
навчальному корпусі, якій обладнаний пандусом, має спеціальний санітарні кімнаті, які обладнано для інвалідних 
колясок. Університет гарантує таким особам можливість дістатися будь-якого місця на території Університету , у 
разі потреби організовується перенесення осіб з інвалідністю в корпусах,  де відсутні ліфти. Університет забезпечує 
можливість проживання осіб з особливими освітніми потребами разом із особами, що їх супроводжують (гурт. № 3 
розташований на відстані 400 м від Університету, має окремий вхід, обладнаний пандусом, житлові приміщення на 
1 поверсі). Для організації інклюзивного навчання в Університеті працює група психолого-педагогічного супроводу 
(https://op.edu.ua/document/2542), яка покликана забезпечити спеціальний навчально-реабілітаційний супровід 
(допомогу в організації освітнього процесу, індивідуальних консультацій; соціально-психологічну підтримку тощо). 
Серед здобувачів вищої освіти за ОПП осіб з особливими освітніми потребами 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?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовані нормативними документами Університету. Відповідно до ст. 8 
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників Університету» (https://op.edu.ua/document/2436), 
«Положенням про порядок проведення внутрішнього службового розслідування в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf), НПП та здобувачі вищої освіти 
повинні дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність, національні особливості, права, свободи і законні 
інтереси осіб; настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних 
цінностей (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf). Згідно з процедурою «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539), для працівників та 
здобувачів 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 прописані у 
вказівці «Про запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх 
розгляду» №3-у від 06.02.2018 р. Вона передбачає, що конфлікти врегульовуються після надходження звернення. 
Реагуючи на це, наказом ректора створюється Комісія з розгляду конфліктної ситуації, яка перевіряє факти, які 
викладено у заяві. У випадку підтвердження до порушника застосовуються види відповідальності, передбачені 
законами України та Статутом Університету (звільнення або відрахування з Університету). Згідно із Законом «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 рр.» ((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. Інформування здобувачів 
щодо змісту вказаних Положень та Процедур доводиться на кураторських годинах здобувачам на системній основі. 
З ініціативи керівництва Університету проводяться анонімні опитування щодо виявлення випадків корупції під час 
навчального процесу. Під час реалізації ОПП, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій 
(зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не встановлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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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 ОП 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 ОП із залученням здобувачів вищої освіти, роботодавців, стейкхолдерів.
На сьогодні, на офіційному вебсайті 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.

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

 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_svzyavo_onpu_versiya_2_sayt.pdf)  
передбачає моніторинг та періодичний перегляд ОПП здійснюється щороку для здобувачів вищої освіти за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями. Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення ОП має на меті 
гарантування, що надання освітніх послуг залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе й 
ефективне освітнє середовище для здобувачів вищої освіти. У «Процедурі з розроблення освітніх програм» 
(https://op.edu.ua/document/3355) зазначено, що група забезпечення спеціальності створюється/оновлюється на 
етапі провадження освітньої діяльності за спеціальністю та затверджується наказом ректора на початку кожного 
навчального року. Перегляд та оновлення ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» здійснювався 
групою забезпечення відповідно до пропозицій роботодавців, академічної спільноти, здобувачів, випускників. 
Результати оновлення відбулися у відповідних структурних елементах ОПП, НП, тощо. Наприклад, у 2021 р. ОПП 
«Математичне забезпечення комп'ютерних систем» набуло наступних змін: внесено зміни у матриці співвідношень 
компетентностей до ОК (матриця 5.1 ОПП) та ПРН до ОК (матриця 5.3. ОПП); внесені зміни в таблицях пунктів 4.1. 
«Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів та циклами підготовки», 4.2.1 
«Перелік компонентів ОП», 4.3 «Структурно-логічна схема ОП»; внесено зміни у «Інформаційний додаток до ОП – 
Співвідношення компетентностей, результатів навчання до вибіркових освітніх компонентів», внаслідок внесення 
змін в НП, які були запропоновані стейкхолдерами і розглянуті на засіданнях кафедри ПМІТ (протокол № 9 від 
29.04.2021).

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 вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП, їх позиція береться до уваги під час 
перегляду ОПП.Здобувачі беруть участь у забезпеченні якості через членство в роботі Ради с якості освітньої 
діяльності, Вченій раді Університету, Вченій раді інституту комп’ютерних систем. Зворотній зв’язок з ними 
забезпечується через: опитування; співбесіди с гарантом та викладачами; анкетування щодо якості викладання 
дисциплін ОПП та рівня практичної підготовки (https://op.edu.ua/quality/stakeholders). Побажання здобувачів 
враховують під час розробки та перегляду ОПП: в 2018 р.- Горпенко Д. Р. (2017 р. вступу),  в 2019 р. - Мала В.С. (2018 
р. вступу); в 2020 р. - Тарнавська К.Ю., Маркелова Г. П. (2019 р. вступу); Велічко І. М., Бірюкова О.В. (2020 р. 
вступу).

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

Студентське самоврядування: вивчає ставлення до навчального процесу; враховує думки здобувачів, щодо внесення 
пропозицій, що стосуються змісту програми; бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу. Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах 
здобувачів: беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної 
роботи; проводять організаційні, просвітницькі, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 
беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; вносять пропозиції щодо змісту НП і ОП 
(https://drive.google.com/file/d/1-IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view). Представники студентського 
самоврядування приймають активну участь та є постійними членами Ради з якості освітньої діяльності Університету 
(https:|//op.edu.ua/about/eqb). В межах роботи в Раді з якості ними було розроблено анкети щодо опитування 
здобувачів з якості освітнього середовища, також, вони приймають активну участь в процедурах моніторингу ОПП 
під час засідань Ради з якості.

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 з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Університету (п.3.2) 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_svzyavo_onpu_versiya_2_sayt.pdf), у 
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перегляді ОПП в якості стейкхолдерів беруть участь роботодавці. У рецензуванні та неформальному обговоренні 
ОПП брали участь Гортовлюк О. А. (заступник директора ТОВ «Неткрекер»), Вартанян Д. В. (Генеральний директор 
ТОВ «Сігма Софтвеа, Одеський офіс), Тимчик Д. Ю. (заступник директора представництва «Вертамедія Ел.Ел.Сі»). 
Проєкт ОПП 2021 р. був розміщений для громадського обговорення. В Університеті апробований механізм для 
опитування роботодавців. Пропозиції, в тому числі, надаються через сторінку https://opu.ua/quality/stakeholders.

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

Збір інформації про кар’єрний шлях та траєкторію працевлаштування випускників ОПП відбувається у групах 
Telegram, через пряме спілкування з випускниками. Серед випускників ОПП проводилось анкетування щодо збору 
відгуків про фахову підготовку на ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» (зокрема, змістом 
освіти, ефективністю методів навчання та викладання, якістю практичної підготовки, необхідністю додаткового 
навчання, рівнем розвитку соціальних навичок /soft skills/) (http://math.od.ua/abiturient). Зараз відомі кар’єрні 
шляхи понад 25 випускників, наприклад: О. Ю. Ткаленко (вип. 2018 р.) - Java Developer в SoftConEx, О. Ю. Бродский 
(вип. 2018 р.) - Software Developer в Luxoft, О. Ю. Пономаренко (вип. 2019 р.) - Team Lead / Salesforce Developer в 
Koroka Solutions, М. Кабаков (вип. 2020р.) - .NET разработчик в GeeksForLess; А. П. Маркелова (вип. 2020 р.) – QA 
Engineer в Ringostat.

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 процесі розробки ОПП 2021 та проведення освітньої діяльності на основі прийнятої в Університеті нормативної 
бази постійно здійснюються процедури внутрішнього забезпечення якості, які позатим враховують і відгуки 
випускників, роботодавців та інших стейкхолдерів (https://op.edu.ua/about/eqb). Проблемні точки в процесі 
реалізації ОПП обговорюються на засіданнях кафедри, що є одним з чинником перегляду змісту окремих ОК або 
методів викладання, наприклад, було змінено форма контролю з екзамену на залік у разі виконання курсової роботи 
за ОК, що було враховано для ОК «Методи оптимізацій та дослідження операцій», «Обчислювальні методи», «Бази 
даних та проектування інформаційних систем», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Спеціальні мови 
програмування» (протокол № 9 від 29.04.2021). На розширеному засіданні Ради з якості освітньої діяльності 
Університету від було визначено, що ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» відповідає вимогам 
підготовки здобувачів вищої освіти першого освітнього рівня (Протокол №3 от 09.09.2021).

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?

ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних систем» проходить акредитацію вперше, проте ННП систематично 
здійснює моніторинг звітів та зауважень щодо ОПП, які пройшли акредитацію в Університеті та інших ЗВО, які 
розміщені на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, отримує необхідну інформацію та 
консультації від структурних підрозділів Університету, Ради та ЦЗЯВО та академічної спільноти. З урахуванням 
отриманих знань, досвіду розробки та акредитації інших ОПП було: удосконалено ОПП; налагоджено зворотній 
зв'язок зі здобувачами освіти через опитування, формальні і неформальні бесіди із здобувачами. 

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП через: систему 
підвищення кваліфікації викладачів ("Педагогічна майстерність викладачів вищої школи" 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master), що дозволило активніше просувати принципи академічної 
доброчесності, освоїти нові технології та методи викладання; семінари з експертами та тренерами НАЗЯВО; 
кафедральні наукові та методичні семінари, метою яких є оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін; 
міжнародні конференції; участь у спільних міжнародних проєктах; співавторство у наукових статтях. До процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОПП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих ОК. Розроблені 
викладачами РПНД та методичні матеріали проходять рецензування та розглядаються на засіданнях відповідних 
кафедр, рекомендуються до затвердження, погоджуються з гарантом ОПП та НМВ Університету. 

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

Політика Університету в сфері якості «реалізується через внутрішні процеси забезпечення якості із залученням усіх 
структурних підрозділів Університету та учасників освітнього процесу»  (https://op.edu.ua/document/10107). 
Затверджене оновлене «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету 
«Одеська політехніка» (рішення Вченої Ради від 30.06.2021р.Протокол №3) (https://op.edu.ua/document/8818), де 
передбачено трирівневу структуру СВЗЯ. Перший рівень формують кафедри та академічна спільнота Університету, в 
т.ч. здобувачі вищої освіти всіх рівнів навчання: другий – формують структурні підрозділи, які забезпечують 
організацію освітнього процесу, провадять наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність: 
навчально-наукові інститути/факультети; третій рівень – безпосередньо СВЗЯ, яка побудована в органічному 
поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої діяльності (стратегічний центр) (https://op.edu.ua/about/eqb); та 
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Центру забезпечення якості вищої освіти (виконавчий орган) (https://op.edu.ua/quality/czjvo). Стратегічний вектор 
передбачає активне залучення здобувачів до формування стратегії та політики якості в Університеті, Вчені ради 
відповідних підрозділів, організацію прямих та зворотних зв’язків політики якості в Університеті. Виконавча 
складова – адміністративні структури, деканати і передбачає ініціативи між Центром забезпечення якості та 
здобувачами вищої освіти; проміжна ланка – представники органів студентського самоврядування.

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 усіх учасників освітнього процесу регулюються:
-Статутом Університету (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/2492);
- 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 організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
(https://op.edu.ua/document/2486); 
-Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2304) та 
іншими нормативними актами, які розміщені в розділах «Основні документи» 
(https://op.edu.ua/about/set_up_documents) та «Нормативна база» на сайті Університету і є загальнодоступними 
(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). Для іншої інформації створено електронну 
форму подання запитів на інформацію (https://op.edu.ua/about/community). 
Основні нормативні акти доводяться до відома і докладно пояснюються новим здобувачам 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/discussion-draft-regulatory-acts
https://op.edu.ua/quality/stakeholders

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/bac-113-1

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП:
- наявність кваліфікованого НПП із профільною освітою та високими індексами Хірша;
- високий рівень результатів наукових досліджень, що дозволяє широко публікуватися в міжнародних журналах, які 
індексуються в НМБД SCOPUS або Web of Science;
-логічне проходження підготовки по 113 спеціальності за кваліфікацією бакалавра до магістра;
-наявність бюджетних місць і фінансування підготовки бакалаврів;
-наявність національної та міжнародної системи академічної кредитної мобільності.
Слабкі сторони освітньої програми:
- бажано активизувати залучення роботодавців, працівників наукових установ відповідного профілю для 
проведення аудиторних занять.

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

Перспективні напрями розвитку ОПП підготовки бакалаврів за ОПП «Математичне забезпечення комп'ютерних 
систем»:
1.Участь у наукових і освітніх (відчизнянних) проєктах.
2.Розширення участі кола стейкхолдерів в процесі корегування і подальшої реалізації ОПП.
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3. Розширювати практику залучення професіоналів–практиків, фахівців з досвідом практичної роботи, гостьових 
лекторів до освітнього процесу і зокрема до аудиторних занять та практичної підготовки.
4. Часткове викладання дисциплін ОПП англійською мовою.
5. Подальше оновлення матеріально-технічної бази, наповнення її сучасними технічними засобами навчання. 
6. Впровадження серед професорсько-викладацького складу забезпечення ОПП неперервної системи підвищення 
кваліфікації з урахуванням «Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо ключових компетентностей 
для навчання впродовж життя».

 

 
          
  

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 09.11.2021 р.
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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

А01. Кваліфікаційна 
робота 

підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота (2021).pdf

b/UoMJR2Rs3CIhAa
oYvdGZQAfZUGP2J7

dNLm8cw6C4w=

П02. Переддипломна 
практика 

практика Переддипломна 
практика 
(2021).pdf

lIUF3CGu6sxkxqrgH
YspW+lWFXzJbpyl2

4G1EROEEKs=

П01 Виробнича 
практика

практика Виробнича 
практика 
(2021).pdf

TTaTjz0E/k6wSS9lV
ZSLOEO7OWDtgrqJ

1a3pidFZ0mM=

ОП17. Спеціальні мови 
програмування

навчальна 
дисципліна

Спеціальні мови 
програмування 

(2021).pdf

rE4NTb2DaXVJ3qqf
4+841pLuZffNjPImT

dcE+xQl8i0=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП16 Математична 
економіка 

навчальна 
дисципліна

Математична 
економіка 
(2021).pdf

rpaMplZMMBwabX1
KRw6P9EmwFPphe

WrEWUO6CyDKnPA
=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОП09. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

Теорія 
ймовірностей та 

математична 
статистика 
3_4семестр 

(2021).pdf

p/BWhscjRNL+EPm
YRfIpXioIs0675cCb6

YSi8gk8PcU=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОЗ06. Математичний 
аналіз

навчальна 
дисципліна

Математичний 
аналіз1_4семестр(

2021).pdf

zJoj573HLLyQCi3tM
XLJ1mAyfU/dLQrh6

gCyklwZTm8=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт



ОЗ01. Іноземна мова 
(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 
Польська мова 1)

навчальна 
дисципліна

Англійська 
мова_1_2семестр 

(2021).pdf

KS9pYN0AdCkjKYpa
rNVdMEb5kQ962N1

u30FxI4bYhog=

ОП18. Безпека 
життєдіяльності та 
основи  охорони праці

навчальна 
дисципліна

Безпека 
життєдіяльності 
та основи  охорони 

праці (2021).pdf

TMA01XQg1rNBJ8N
M99DVhiMQW8koe
0i53BnBkkIVP00=

ОП15. Економетрія навчальна 
дисципліна

Економетрія 
(2021).pdf

SydmiNnJWyvor6f5s
BKTo+XKxphLrOjm

6EJX/L6KT1w=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

навчальна 
дисципліна

Теорія 
розпізнавання 

образів (2021).pdf

k7hPMCTMFr30Dcl
GcMk7h3hjj/Lgf21aq

shiNl25igM=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОП13. Бази даних та 
проектування 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

Бази даних та 
проектування 
інформаційних 

систем (2021).pdf

8xODY63U8UgF+gx
eDGUF+wN0hY3pij

mj/gCU7/e6cYY=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП12. Обчислювальні 
методи

навчальна 
дисципліна

Обчислювальні 
методи (2021).pdf

gjH1RE7Lpue2WrCL
g/39rJaNkeepVXTBr

yehEeSZbI4=

Клас - ауд. 322 
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт 
Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium



1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП11. Методи 
оптимізації та 
дослідження операцій

навчальна 
дисципліна

Методи 
оптимізації та 

дослідження 
операцій (2021).pdf

v+btTNrltoQFcrWx6
8aq686Hq+/ePmtW

T8QvaRb0dwA=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

навчальна 
дисципліна

Теорія систем та 
системний аналіз 

(2021).pdf

YcovCqe0Oadl6LTAK
+JcqUBCiS4j85r602

aELDH1EXo=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт 
Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП08. Дискретна 
математика

навчальна 
дисципліна

Дискретна 
математика 

(2021).pdf

4WkQ0cAdwcGfrPhi
IgAfTHTIFrojyFgZw

ZQ5AuTiS1k=

Клас - ауд. 322 
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОП07. Алгоритми та 
структури даних   

навчальна 
дисципліна

Алгоритми та 
структури даних 

(2021).pdf

7uay5m3162zgpNWR
pNPThDW+G+7P6f
KysCy86Q9OmK8=

Клас - ауд. 322 
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт 
Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2



Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП05. Комп'ютерні 
мережі

навчальна 
дисципліна

Комп'ютерні 
мережі (2021).pdf

q9NC3OaKC1tN9/6L
ip6SqnwJOxP+7l3Ta

miwl7cgwpI=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП04. Програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
систем

навчальна 
дисципліна

Програмне 
забезпечення 

обчислювальних 
систем (2021).pdf

2fBvIloSMpN56BopF
8YvjVsam7ME03N1v

EyI42mrlw8=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 



7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП03. Комп'ютерна 
практика

навчальна 
дисципліна

Комп'ютерна 
практика 
(2021).pdf

y2jimSs2X3zc4vv27q
HWcsaEAtszMYJs5Q

JGHcXQoLQ=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП02. Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

навчальна 
дисципліна

Об'єктно-
орієнтоване 

програмування 
(2021).pdf

PIV/9k0VnRCHrzBU
cyJegRhehHNJ33Gx

oHq2jay/jwo=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт



ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП01. Алгебра та 
геометрія

навчальна 
дисципліна

Алгебра та 
геометрія 
(2021).pdf

6j2VFIXlTWbp6nug
mFB2GdUfU6tQIJ2

D7fTjYfX40ic=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОЗ07. Диференційні 
рівняння

навчальна 
дисципліна

Диференційні 
рівняння (2021).pdf

N26E5O9CXXqthGq
IrPsW76yo0NMXi9D

60cPt5pMz3zM=

Клас - ауд. 322
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

ОЗ05. Програмування навчальна 
дисципліна

Програмування 
(2021).pdf

JRo47XDyYq+/A5gF
gtQtwP7mUrymWpia

EtFp7V98lt0=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОЗ04. Філософія навчальна Філософія btzujQ+gBu7K2iIoJ/



дисципліна (2021).pdf iSm89ejHi84xEhGRc
HTBWDeSE=

ОЗ03. Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням) 
(2021).pdf

KM0asgPamuo86rm
wej7dtSfL/lCWCTvp

XRnkdZiRDUU=

ОЗ02. Історія України 
та української 
культури

навчальна 
дисципліна

Історія України та 
української 
культури 
(2021).pdf

U1pFMvwzL6uH4M/
+FmzARlC3btxI+9D

WD1dBpMfYJQg=

ОП06. Об'єктно-
орієнтований аналіз та 
проектування  

навчальна 
дисципліна

Об'єктно-
орієнтований 

аналіз та 
проектування  

(2021).pdf

TSWUGcglzvoIeRufk
9Q246wBZbuD4/RK

CFykuwbr+uA=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГУК, 52 м2
Локальна мережа з доступом в 
Интернет
ПЕОМ Athion 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19”-1шт
ПЕОМ Athion 
3,1;10254;200Gb;17”-3шт
ПЕОМ Intel 1,6;1ab;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 1400;2000;1024;
250;19’’-9шт
ПЕОМ Intel 
7400;2,8Ггц;2Gb;320Gb;19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2048;
500;22’’-5шт
ПЕОМ Pentium
1,8;2048;160;17’’-
5 шт
Проектор  – 1 шт
Портативний екран
Ноутбук – 1 шт

Windows 7 Education (ліцензія)
MS SQL SERVER 2014
MS ACCESS 2010
Visual Studio
Scilab
Star Uml
Libre Office, 
Google Chrome
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних з комп'ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

 
* 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

385633 Юрченко 
Михайло 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

KH 000869, 
виданий 

18.12.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004047, 
виданий 

26.02.2002

29 ОЗ06. 
Математичний 
аналіз

Кандидат фізико-
математичних наук, 
спеціальність 01.01.02 
– Диференціальні 
рівняння та 
математична фізика  
(атестат КН №000869 
від 18.22.1992р. )
Доцент по кафедрі 
прикладної 
математики та 
інформаційних 



технологій
(атестат ДЦ №004047 
від 26.02.2002р. )

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: 1, 4, 
11, 12, 14. 

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Вычужанин В.В. , 
Рудниченко Н.Д., 
Вычужанин А.В. 
Юрченко М.А . 
Программное 
приложение для 
автоматизации 
построения
модели оценок риска 
отказов сложных 
технических систем./ 
Інформатика та 
математичні методи в 
моделюванні.  2018, 
том 8, №3 c 200-208
 
Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематик

1. 1. Юрченко М. 
Достатні ознаки 
існування 
обмежениих 
розв’язків зліченних 
майже трикутних 
квазилінійних систем. 
Матеріали   ХХXIІІ   
Всеукраїнської   
науково-практичної   
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку»: Зб. наук. 
праць. ‒ Переяслав-
Хмельницький, 2017.  
Вип. 33.  с 193- 195.
2. Юрченко М.  Одна 
ефективна ознака 
існування 
обмежениих 
розв’язків зліченних 
майже трикутних 
квазилінійних систем. 
Матеріали   ХХXIІІ   
Всеукраїнської   
науково-практичної   
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 



зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку»: Зб. наук. 
праць. ‒ Переяслав-
Хмельницький, 2017.  
Вип. 33. ‒ с 196- 198.
3. Юрченко М.  
Зведення лінійної 
системи 
диференціальних 
рівнянь до трикутного 
вигляду. Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку»: Зб. наук. 
праць. ‒ Переяслав, 
2019. Вип. 56. – с. 147-
149.
4. Юрченко М.  
Аимптотична 
поведінка розв’язків 
лінійних зліченних  
систем 
диференціальних 
рівнянь з жордановою 
матрицею. Матеріали    
Міжнародної   
науково-практичної   
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. ‒ 
Переяслав, 2020.  
Вип. 59. ‒ с 300-303.
5. Побудова матриці 
Коші для лінійної 
системи 
диференціальних 
рівнянь трикутного 
вигляду . Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку»: Зб. наук. 
праць. ‒ Переяслав, 
2020. Вип. 61. – с. 219-
221.
6. Юрченко М.  
Зведення лінійної 
системи 
диференціальних 
рівнянь до блоков-
діагонального 
вигляду. Матеріали    
Міжнародної   
науково-практичної   
інтернет-конференції 
«Тенденції та 
перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах 
глобалізації»: Зб. 
наук. праць. ‒ 
Переяслав, 2021.  Вип. 
74. ‒ с 113-115.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Юрченко М.О. 
Конспект лекцій по 
курсу "Математичний 
аналіз. Частина 1" для 



студентів за напрямом 
6.040301 - 
"Прикладна 
математика" .Одеса: 
ОНПУ, 2011-52с
КЛ04073
2. Юрченко М.О. 
Конспект лекцій по 
курсу "Математичний 
аналіз. Частина 2" для 
студентів за напрямом 
6.040301 - 
"Прикладна 
математика" .Одеса: 
ОНПУ, 2011-68с
КЛ04074
3. Юрченко М.О. 
Конспект лекцій по 
курсу "Теорія функцій 
комплексної змінної" 
для студентів за 
напрямом 6.040301 - 
"Прикладна 
математика" .-Одеса: 
ОНПУ, 2011-53с
КЛ04076
4. Юрченко 
М.О.Методичні 
вказівки до 
практичних занять 
курсу “Теорія функцій 
комплексної змінної” 
для студентів 
спеціальності 
06.040301  –  
Прикладна 
математика -Ел.-
Одеса: ОНПУ, 2011-
54с
МВ04079
5.  Методичні вказівки 
до практичних занять 
з курсу 
«Математичний 
аналіз. Частина 7» 
розділу «Функції 
комплексної змінної» 
для студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика / Укл.: 
М.О.Юрченко, О.В. 
Іщенко - Одеса: 
ОНПУ, 2014. - 48 с. 
МВ06220
6. Методичні вказівки 
до самостійних занять 
з курсу 
«Математичний 
аналіз. Частина 7» 
розділу «Функції 
комплексної змінної» 
для студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика / Укл.: 
М.О.Юрченко, О.В. 
Іщенко - Одеса: 
ОНПУ, 2014. - 57 с. 
МВ06221
7. Конспект лекцій по 
курсу «Математичний 
аналіз. Частина 7» 
розділу «Функції 
комплексної змінної» 
для студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 



математика / Укл.: 
М.О.Юрченко. - 
Одеса: ОНПУ, 2014. - 
57 с. МВ06222
8. Юрченко М.О.  
Конспект лекцій по 
курсу "Математичний 
аналіз. Частина 5. 
Функції багатьох 
змінних" для 
студентів за напрямом 
6.040301 - 
"Прикладна 
математика".-Одеса: 
ОНПУ, 2016-31с   
КЛ07281
9. Юрченко М.О. 
Конспект лекцій по 
курсу "Математичний 
аналіз. Частина 6. 
Кратні інтеграли" для 
студентів за напрямом 
6.040301 - 
"Прикладна 
математика".-Одеса: 
ОНПУ, 2016-40с   
КЛ07282
10. Юрченко М.О. 
Іщенко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Математичний 
аналіз. Частина 1» 
розділу «Границя та 
неперервність 
функції» для 
студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика.-Одеса: 
ОНПУ, 2016-31с  
МВ07277
11. Юрченко М.О. 
Іщенко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Математичний 
аналіз. Частина 2» 
розділу «Похідна 
функції» для 
студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика.-Одеса: 
ОНПУ, 2016-22с    
МВ07278
12. Юрченко М.О. 
Іщенко О.В. 
Методичні вказівки до 
практичних занять з 
курсу «Математичний 
аналіз. Частина 5» 
розділу «Функції 
багатьох змінних» для 
студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика.-Одеса: 
ОНПУ, 2016-19с   
МВ07276
13. Юрченко М.О. 
Іщенко О.В. 
Методичні вказівки до 
самостійних занять з 
курсу «Математичний 
аналіз. Частина 5» 
розділу «Функції 
багатьох змінних» для 



студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика.-Одеса: 
ОНПУ, 2016-17с  
МВ07279
14. Юрченко М.О. 
Іщенко О.В. 
Методичні вказівки до 
самостійних занять з 
курсу «Математичний 
аналіз. Частина 6» 
розділу «Кратні 
інтеграли» для 
студентів 
спеціальності 
06.040301 –  
Прикладна 
математика.-Одеса: 
ОНПУ, 2016-44с   
МВ07280
15. Методичні 
вказівки до 
практичних та 
самостійних занять 
курсу "Математичний 
аналіз" розділу 
"Границя та 
неперервність 
функції" для студентів 
спеціальностей 113 - 
Прикладна 
математика та 126 - 
Інформаційні системи 
та технології / Уклад.: 
М.О.Юрченко. 
О.В.Іщенко- Одеса: 
ОНПУ, 2019. - 73 с.
16. Методичні 
вказівки до 
практичних та 
самостійних занять 
курсу "Математичний 
аналіз" розділу 
"Похідна" для 
студентів 
спеціальностей 113 - 
Прикладна 
математика та 126 - 
Інформаційні системи 
та технології / Укл.: 
М.О.Юрченко, 
О.В.Іщенко - Одеса: 
ОНПУ, 2019. - 71 с. 

Наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій
Наукові консультації 
протягом 2017-2019 р. 
Науково-виробничий 
центр НВКЦ ODIC-W

385645 Павлов Олег 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

080202 
Прикладна 
математика

16 ОП17. 
Спеціальні 
мови 
програмування

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 1, 
11, 19, 20.



Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Ishchenko A.V., 
Polyakova M.V., Pavlov 
O.A. Transform with 
Comb Distribution 
Wavelet Function for 
the Texture 
Segmentation of Image 
// Матеріали 
міжнародної 
конференції 
TSCET’2014, «Сучасні 
проблеми 
радіоелектроніки, 
телекомунікацій, 
комп’ютерної , 25 
лютого-1 березня, 
Львів, 2016. С. 627-
629, 0.09 арк.
2. Востров Г.М. 
Павлов О.О. 
Современные методы 
сжатия динамических
видеопоследовательно
стей. МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ 
ТА КОМП’ЮТЕРНІ 
СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ 
ТА ПРАКТИКА»
ЕЛТЕКС – 2018, 29 
травня – 1 червня, 
Одеса,  2018. С 338-
343
3. Павлов О.О., 
Іщенко О.В. 
Нестандартные 
разбиения блоков при 
видеокодировании.// 
“Information Control 
Systems and 
Technologies (ICST–
Odessa — 2020)” 
September 24th–26th 
2020, с187-189

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член наукової 
спільноти «НАНІТЕС» 
з 2018 р.
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. M. Polyakova, O. 
Ishchenko, N. Volkova, 
O. Pavlov The 
combined segmentation 
method of the scanned 
documents images with 
sequential extraction of 
regions // Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. — 2018. — 
№ 5. (SCOPUS)

Підвищення 
кваліфікації: 



31.01.2020 по 
28.02.2020р
IT компанія 
«KeepSolid» М.Одеса

385604 Діленко 
Віктор 
Олексійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
доктора наук 
ДД 004245, 

виданий 
28.04.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 028532, 
виданий 

10.02.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
007449, 
виданий 

17.04.2003

21 ОП16 
Математична 
економіка 

Доктор економічних 
наук, 08.00.11. - 
Математичні методи,  
моделі та 
інформаційні 
технології в економіці, 
(ДД №004245   від 
28.04.2015).

Доцент  по кафедрі 
прикладної 
математики та 
інформаційних 
технологій
(атестат ДЦ №007449 
від 17.04.2003 )

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:  1, 
3, 4, 7, 12

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Диленко В.А. 
Модель оптимального 
экономического роста 
с индуцированным 
научно-техническим 
прогрессом. Бизнес 
Информ. № 7, 2017. - 
с. 101- 105
1. 2. В.А Диленко, НА 
Гуляева  Некоторые 
подходы к учету и 
анализу влияния 
научно-технического 
прогресса в модели 
экономического роста 
Харрода-Домара - 
Проблеми економіки, 
2016. -№4 – с. 238-243
3. Диленко В.А. 
Математическое 
моделирование 
некоторых 
механизмов 
объединения 
экономических систем 
/ В.А. Диленко,  В.Н. 
Осипов // Проблемы 
экономики. – 2018. - 
№ 2. – С. 403 – 409.
4. Диленко В.А. 
Математическое 
моделирование 
формирования 
экономических 
эффектов 
объединения 
производственных 
систем с учетом 
инновационного 
фактора / В.А. 



Диленко,  Н.А. 
Гуляева, Е.О. Ковтун 
// Бизнес Информ. – 
2018. - № 7. – С. 93 - 
95.
  5. Диленко В.О.  
Логістичний фактор 
трансформації 
теоретичних 
положень 
функціонування 
товарних ринків / О.В. 
Нікішина, В.О. 
Диленко,  
М.Л.Тараканов // 
Проблеми економіки. 
– 2019. - № 3. – С. 
6. Оценка и анализ 
эффективности 
функционирования 
экономики Украины с 
использованием 
модели “затраты 
выпуск. Моделювання 
складних систем/ за 
ред. Соловйова В.М. – 
Черкаси.2015. - с.126-
139. 
7. Математическое 
моделирование 
инновационного 
развития системы 
производителей. 
Прикладные аспекты 
моделирова-ния 
социально-
экономичес-ких 
систем / под ред. 
д.э.н., проф. В.С. 
Пономаренко, д.э.н., 
проф. Т.С. 
Клебановой. – 
Бердянск : Издатель 
Ткачук А.В. –2015. - с. 
470-483
8. Диленко В.А., 
Тараканов Н.Л. 
Математическое 
моделирование 
формирования  
равновесной цены с 
учетом 
логистического 
фактора. Бизнес 
Информ. – 2020. - № 
7. – С. 125-130. 
Copernicus
9. Диленко В.А., Коева 
Е.О. Математическое 
моделирование 
рационального 
выбора простейших 
механизмов 
экономической 
интеграции. Науковий 
журнал «Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія» 
серія «Економіка»» - 
2020. - № 19 (47). – С. 
111 – 118.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1.Учбовий посібник з 
дисципліни 
«Математична 
економіка». Одеса, 



ОНПУ, 2016. - 36 с.
2. Конспект лекцій за 
курсом «Математична 
економіка, 
Мікроекономічний 
аналіз» для студентів 
напряму підготовки 
6.040301  «Прикладна 
математика». - Укл. 
Діленко В.О.- Одеса, 
ОНПУ, 2019. – 38 с. - 
рег. номер КЛ10591.

 Публікації в 
монографіях:
1. Прикладные 
аспекты 
моделирования 
социально-
экономических систем 
: Монография . ¬¬– 
Бердянск : Издатель 
Ткачук А.В., 2015. – С. 
470-483. 
2. Моделювання 
складних систем : 
Монографія. – 
Черкаси: Видавець 
Третяков О.М., 2015. – 
С. 126 – 141.

385618 Востров 
Георгій 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

TH 016357, 
виданий 

27.07.1977, 
Атестат 

доцента ДЦ 
058509, 
виданий 

20.10.1982

49 ОП09. Теорія 
ймовірностей 
та 
математична 
статистика

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.01- Технічна 
кібернетика і теорія 
інформації (атестат   
ТН №016357   від   
27.07.1977).

Доцент по кафедрі 
автоматизації 
управління та 
планування 
виробництв
(атестат ДЦ №058509 
від 20.10.1982 )

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: 1, 3, 
6, 8, 12.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Vostrov  G. Opiata  R. 
Computer modeling of 
dynamic processes in 
analytic number theory. 
Journal Electrotechnic 
and computer systems.  
ISSN 2221-3805. 
Міністерство освіти і 
науки України .ОНПУ 
28(104), 2018 , UDC 
621 316  13, p. 240-247.   
2. Vostrov G., Dermenji  
I., Algorithmic 
processes of  the large 



numbers factorization 
based on the theory of 
elliptic curves. Journal  
Electrotechnic  and  
computer  systems. 
ISSN 2221-3805. 
Міністерство освіти та 
науки  України, ОНПУ 
28(104), 2018 , UDC 
681.3.06, p. 223-2232
3. Vostrov G., 
Ponomarenko O., 
Dynamic processes of 
hash function in a 
system of finite field. 
Journal Electrotechnic 
and computer systems. 
ISSN 2221-3805 . 
Міністерство освіти і 
науки України. 
ОНПУ.28(104), 2018 , 
UDC 681.3.06, p. 233-
339.
4. Vostrov G., 
Khrinenko A., 
Pseudorandom 
processes of the 
number sequence 
generation.   Journal  
Electrotechnic and 
computer systems, 
ISSN 2221-3805. 
Міністерство освіти і 
науки України. ОНПУ, 
28(103),  2018, UDC 
519.216.1, p. 234-241.
5. Vostrov  G., 
Bezrukova Yu., Analysis 
and development of 
existing algorithms for 
solving the discrete 
logarithm problem. 
Journal Electrotechnic 
and Computer Systems 
, ISSN 2221-3805. 
Міністерство освіти і 
науки України. ОНПУ. 
28(103).  UDC 
681.3.06, p. 342-347.
6. Dermenji  I., Vostrov  
G., Modeling the 
Formation Processes of 
Factorization  
Algorithms Based on 
the Elliptic Curves 
Theory. Journal  
Electrotechnic and 
Computer  Systems, 
ISSN 2221-3805, 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine. 
ONPU, 29(105), p. 153-
162
7.Vostrov 
G.,Ponomarenko  O., 
Mathematical Methods 
for Constructing  Hash 
Function Based on the 
Theory  of Final Fields  
in Information 
Technology Systems. 
Journal Electrotechnic 
and Computer Systems, 
ISSN 2221- 
3805,Ministry of 
Education and Science 
of  Ukraine, ONPU , 
29(105), p.163-171 
8.Vostrov G., 
Khrinenko A., Sequence 
Internal Structure 



Formation During 
Pseudorandom 
Generation. Journal  
Electrotechnic and 
Computer  Systems, 
ISSN 2221-3805, 
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виданий 

26.06.1992

іноземних мов 
(атестат ДЦ№000275 
від 26.06.1992р)

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: 1, 3, 
4,12, 13, 19

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Цапенко Л.Е., 
Кудинова Т.И., 
Дуванская И.Ф. 
Теоретические 
проблемы 
комбинаторики 
//Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет ім.Івана 
Франка. Серія: 
Філологічні науки 
(мовознавство). -
2018.-№9.
2. Ludmila N. Shapa, 
Marina V. Tsinovaya, 
Ludmila E. Tsapenko  
Interaction of 
communicative and 
linguistic characteristics 
in different types of 
documents // 
International Journal of 
Contemporary Research 
and Review. – Vol.8. - 
№ 3. – 2017.-  
[available at 
:http://dx.doi.org/10.15
520/ijcrr/2017/8/03/12
8. ]   (India, State 
Madhya Pradesh,  
Mandsaur; 
наукометрические 
базы Index Copernicus, 
DOAJ, Open J-Gate, 
NewJour, Science 
Central, and Google 
Scholar IC Value: 4.52).
3. Borisenko T. I., 
Tsinovaya M. V., 
Tsapenko L. E., 
Sirotenko T. V.  The 
influence of component 
semantics in modal 
verb constructions with 
the modal verbs of 
“obligation” on their 
grammatical and 
statistical features (on 
the basis of the 
technical discourse 
texts) // Київ: 
Київський 
національний 
лінгвістичний 
університет. 



Проблеми семантики 
слова, речення та 
тексту. – 2018.
4. Цапенко Л.  Е., 
Кудинова Т. И., 
Дуванская И.Ф. 
Теоретические 
проблемы 
комбинаторики//Дрог
обицький державний 
педагогічний 
університетім. 
ІванаФранка. Серія: 
Філологічнінауки 
(мовознавство). – 
2018. –  № 9 С.248-
251.
5.Borisenko T. I., 
Tsinovaya M. V., 
Tsapenko L. E., 
Sirotenko T. The 
influenceof component 
semantics in modal 
verb constructions with 
the modal verbs 
of“obligation” on their 
grammatical and 
statistical features (on 
the basis of thetechnical 
discourse texts) // 
Проблемисемантикис
лова, реченнятатексту. 
- Київ: 
Київськийнаціональни
йуніверситет ім. 
Тараса Шевченка.– 
2018. - № 33. С.82-
100.
6. .Попович Е. С., 
Цапенко 
Л.Е.,Микешова Г.П., 
Моисеева Е.А. 
«Глагол в 
повелительных 
предложениях как 
одна их 
проблематичных 
«абсолютных» 
конструкций  
английской 
грамматики» // 
Ужгород: УДУ 
«Закарпатські 
філологічні студії». 
2019. –  № 8. – C.
Nevreva M.N., 
Tsapenko L.E., 
Diachenko G.A. 
Derivational noun units 
in the text corpora of 
scientific and technical 
discourse. Питання 
сучасної філології
в контексті взаємодії 
мов і культур: праці 
наук.-практ. конф. 
(Venice, Italy, 27-28 
грудня 2019 р.), Ca’ 
Foscfri University of 
Venice, 2019. – С. 132-
135.
7. Ludmila Tsapenko, 
Elena Mardarenko, 
Tamara Kudinova 
Structural-semantic 
and statistical 
characteristics of three-
component attributive 
constructions in the 
official discourse genres 
//Одеський 



Лінгвістичний Вісник. 
Одеса, 2019, C. 45-56.
8. Shapa L. N., 
Tsapenko L. E., 
Kudinova T.I. The 
nomenclature of ways 
of presentation in the 
texts of official 
discourse genres. Нова 
Філологія.  
Запорізький 
національний 
університет. 2020, № 
80. С.315-320. 
9. Tsapenko L. E., 
Lebedeva E. V., Gvozd 
O. V. Theoretical and 
applied aspects of 
Combinatorics // 
Міжародна науково-
практична 
конференція 
«Проблеми 
філологічних наук, 
міжкультурної 
комунікації та 
перекладознавства в 
Україні та ЄС. 30-31 
жовтня 2020 р. 
Венеція, Італія. Ca’ 
Foscari University of 
Venice. С. 198-201.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Методичні вказівки  
до практичних занять 
з англійської мови за 
спеціальністю 
6.050103 «Програмна 
інженерія»/ Укл.: 
Л.Ю. Цапенко, Л.О. 
Ларіна, О.В. Гвоздь, 
О.В. Лебедєва 2017.- 
О.: Наука і техніка., 
2017.- Лабораторія 
інформаційних 
технологій.-МВ08134; 
№ 4499 –РС-2017.-
65с.
2. Розробка і 
впровадження 
«Методичних вказівок 
«Лексичний мінімум 
англійської мови за 
фахом»для студентів 
Інституту 
комп'ютерних систем 
(ІКС)»Укл.ГвоздьО.В., 
Лебедева 
О.В.,ЦапенкоЛ.Ю., 
Дрожжина 
І.С.Протокол №3 від 
19 жовтня 2018 р. - 
Одеса: ОНПУ, 2018. – 
30  №6214С-від 
26.10.2018р.
3. Розробка 
«Методичних вказівок 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за 
фахом»“Conversations
aboutScienceandTechn
ology,SpecialtyDialogue
s”для студентів І-ІІ 
курсів Інституту 
комп'ютерних систем 
(ІКС)» складені: 
О.В.Гвоздь, 



О.В.Лебедєвою, 
Л.Ю.Цапенко для 
депонування в 
ОНПУ.Пр.№8 від 
19.02.2019 р.
4. Методичні вказівки 
до практичних занять 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом» “Specialty 
Dialogues Practice” для 
здобувачів І-ІІ курсів 
Інституту 
комп'ютерних систем 
(ІКС) / 
Уклад.О.В.Гвоздь, 
О.В.Лебедєва, 
Л.Ю.Цапенко - Одеса: 
ОНПУ, 2020. -  25 с. 
ВИТЯГ з протоколу 
№ 8 засідання 
кафедри іноземних 
мов від 19 лютого 
2020 р. № 7371-РС-
2020
5. Методичні вказівки 
“ТЕРМІНОЛОГІЯ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ” 
для студентів I - ІІ 
курсу Інституту 
бізнесу економіки та 
інформаційних 
технологій, 
спеціальності «075 
Маркетинг»/ 
Уклад.О.В.Гвоздь, 
О.В.Лебедєва, 
Л.Ю.Цапенко - Одеса: 
ОНПУ, 2020. - 53
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з англійської мови за 
спеціальністю 076 
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність для 1 курсу. 
Автори Л.Ю. Цапенко, 
Л.М. Шапа, О.В. 
Гвоздь, О.В. 
Лебедєва.- О.: Наука і 
техніка, 2021.-46с.    
Депонування № 7781-
РС-2021
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
“Special English 
Engineers and 
Scientists Community” 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки № 1061 
від 01.09.2016 № 1662 
від 22.12.2017)

386104 Москалюк 
Андрій 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090202 
Технологія 

машинобудува
ння, Диплом 

кандидата наук 

12 ОП18. Безпека 
життєдіяльност
і та основи  
охорони праці

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.22 Управління 
проектами та 
програмами (атестат 
ДК №041274 від 
28.02.2017).

Доцент по кафедрі 
кафедри Управління 
системами безпеки 
життєдіяльності
(атестат АД №006759 
від 09.02.2021).



ДK 041274, 
виданий 

28.01.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006759, 
виданий 

09.02.2021

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: 1, 3, 
4, 5, 12, 20.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. 1. Москалюк, А. Ю. 
Моделювання ініціації 
проектів з охорони 
праці за допомогою 
ланцюгів маркова / А. 
Ю. Москалюк, В.Д. 
Гогунский, В.Н. Пурич 
// Technology audit 
and production reserves 
— № 3/2(29), 2016. – 
S. 35 -39.   
http://dx.doi.org\10.15
587/2312-
8372.2016.71834
2. Москалюк, А. Ю. 
Cистемный подход к 
анализу уровня 
охраны труда в 
задачах проектно-
ориентированного 
менеджмента / А. Ю. 
Москалюк,  
Ю.С.Чернега, В.Д. 
Гогунский // 
Электротехнические и 
компьютерные 
системы. – 2016. -   № 
23 (99).–168-174 
http://dx.doi.org/10.13
140/RG.2.1.2868.1840
3. Москалюк А.Ю. 
Разработка модели 
инициации проектов в 
форме цепи Маркова / 
Е. В. Колесникова, В. 
И. Бондар, А. Ю. 
Москалюк, В. А. 
Яковенко // Збірник 
наукових праць. Серія 
: Стратегічне 
управління, 
управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. – Харків : 
НТУ «ХПІ», 2017. – № 
2 (1224). – С. 29–34.

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. Gogunskii, V., 
Bochkovskii, A., 
Moskaliuk, A.,  
Kolesnikov, O., & 
Babiuk, S. Developing a 



system for the initiation 
of projects using a 
Markov chain. Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, 1/3 (85), 
25–32. doi: 
http://dx.doi.org/10.15
587/2312-
8372.2017.90971
2. V. Gogunskii, 
О.Kolesnikov, G. 
Oborska, A. Moskaliuk, 
К.Kolesnikovа, S. 
Harelik Representation 
of project systems using 
the markov chain. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies 2017.   № 
2/3 (86). – С. 60 – 65. 
doi: 
http://dx.doi.org\10.15
587/1729-
4061.2017.97883.
3. D. Lukianov, K. 
Bespanska-Paulenko, V. 
Gogunskii, О. 
Kolesnikov, A. 
Moskaliuk, K. 
Dmitrenko. 
Development the 
markovs model of the 
project as a system role 
communications team. 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies 2017.   № 
3 (3/87). – Р. 12-21. 
DOI: 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2017.103231

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Методичні вказівки 
по виконанню завдань 
на практичних 
заняттях з дисципліни 
Безпека 
життєдіяльності на 
тему: "Визначення 
величини ризику" / 
Москалюк А.Ю., 
Бабюк С.Н.,  Столевич 
Т.Б. / Одеса: ОНПУ, 
2013. - 21 с.
2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
завдань з дисципліни 
Безпека 
життєдіяльності за 
темою: "Вплив 
токсичності 
забруднювачів 
повітря на організм 
людини і визначення 
величини імовірного 
скорочення 
тривалості життя" для 
студентів всіх 
спеціальностей 
університету / 
Москалюк А.Ю. / 
Одеса: ОНПУ, 2013 - 
24 с.
3. Методичні вказівки 
для оформлення 
розділу Охорона праці 



в дипломному проекті 
студентами інституту 
Компьютерних систем 
/ Укладачі: В.Д. 
Гогунський, А.Ю. 
Москалюк, Ю.С. 
Чернега. – Одеса, 
ОНПУ, 2016.  – 20 с

Публікації в 
монографіях:
Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці: 
Конспект лекцій та 
питання для 
самостійного 
вивчення: 
Монографія / І.В. 
Москалюк, П.І. 
Осадчук, В.М. Пуріч, 
А. Ю. Москалюк; 
ОДАУ. - Одеса: ТЕС, 
2019. - 216 с. ISBN 978 
- 617 - 7711 - 47 - 5.

Підвищення 
кваліфікації: 
1.Практичне навчання 
у Державному 
Східноєвропейскому 
Університеті в 
Перемишлі, Навчання 
на тему «Іноваційні 
технології та їх вплив 
на формування 
сучасної економіки у 
співпраці з 
університетами» 
(2017). 
2. Навчання у 
Державному 
підприємстві 
"ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ" 
(ДП "ГНМЦ") в Київі, 
Навчання з питань 
охорони праці 
керівників та 
викладачів кафедр 
охорони праці 
закладів вищої освіти, 
керівників і штатних 
викладачів галузевих 
навчальних центрів 
Одеської області, 2019 
р.

386131 Лавренюк 
Віолетта 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1990, 
спеціальність: 

7.020303 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 015423, 
виданий 

32 ОЗ03. 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кандидат 
філологічних наук за 
спеціальністю 
10.01.01. – 
«Українська 
література»; доцент 
по 
каф.«Українознавство
» Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 



22.05.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003141, 

виданий 
18.10.2001

перелічених в п. 38  
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 11, 12, 13, 14,19

Фахові статті 
2017-2021 рр.
1. Лавренюк В.В. 
Українська мова і 
сучасність: розвиток 
мовленнєвих умінь і 
навичок студентів // 
Дивослово: 
Українська мова та 
література в 
навчальних закладах: 
Науково-методичний 
журнал Міністерства 
освіти і науки 
України. – 2017. - № 3. 
– С. 46-50;
2. Лавренюк В.В. 
"Чорноморка" в усі 
роки була 
патріотичною. 
Виданню виповнилося 
100 років // К.: 
Журналіст України / 
Журнал Національної 
спілки журналістів 
України, 2017. -  № 7-
8. – С. 74-76;

3. Лавренюк В.В. 
Біблійні мотиви й 
образи у творчості Т. 
Шевченка та Б. 
Лепкого // Проблеми 
сучасного 
літературознавства. 
Збірник наукових 
праць. – Одеса: 
Астропринт, 2017. – 
229-245. – 
(Copernikus); (Index 
Copernicus);
4. Лавренюк В.В. 
Ідейне спрямування 
поезій Тараса 
Шевченка // 
Проблеми сучасного 
літературознавства. 
Збірник наукових 
праць. – Одеса: 
Астропринт, 2018. – С.  
132-142; - (Index 
Copernicus);
5. Лавренюк В.В. 
Тарас Шевченко і 
сучасність Дивослово: 
Українська мова та 
література в 
навчальних закладах: 
Науково-методичний 
журнал Міністерства 
освіти і науки 
України, 2019 - №3 
(744)   С. 25-31; 
https://dyvoslovo.com.
ua/archive/03_2019/st
atya_05/
6.  Панькевич О.О., 
Лавренюк В.В.  
Українська мова і 
сучасність: 
формування 
мовленнєвої 
компетентності 
студентів 
Журнал«Інноваційна 
педагогіка»  
Спецвипуск  до 60-



річчя факультету 
початкової, 
технологічної та 
професійної освіті 
ДВНЗ "Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет" - (Index 
Copernicus); С. 133-
136;  
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/17-1-ukr
http://www.innovpeda
gogy.od.ua/archives/20
19/17/part_1/30.pdf
7. Лавренюк В.В. 
Інноваційний і 
традиційний підходи 
у викладанні 
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бакалавр. Галузь 
знань – 0201 
«Культура». Напрям 
підготовки – 6. 020105 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність». - Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2016. – 62 
с.;
6. Лавренюк В.В. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням: 
Методичні вказівки - 
Тренінг-курс для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. Рівень 
підготовки – 
бакалавр. Галузь 
знань – 0201 
«Культура». Напрям 
підготовки – 6. 020105 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність». - Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2016. – 36 
с.;
7. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. – Одеса:  
ОНПУ, 2017. -  101 с.;
8. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 



студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
ІДЗО ОНПУ. - Одеса: 
ОНПУ, 2017.  – 98 с.;
9. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
«Українька мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. - Одеса:  
ОНПУ, 2017. -  35 с.;
10. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
«Українька мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ. Одеса:  ОНПУ, 
2017.  -  35 с.;
11. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання.– Одеса:  
ОНПУ, 2017. -  49 с.;
12. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для  
самостійної роботи 
студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ. – Одеса:  
ОНПУ, 2017. -  49 с.;
13. Лавренюк В.В.  
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  
ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 
для студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. Рівень 
підготовки  -    
перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти / 
Укл.: В.В. Лавренюк – 
Одеса:  ОНПУ, 2018. - 
104 с. – Електронний 
ресурс. – Режим 
доступу: 
http://memos.library.o
pu.ua:8080/memos/jsp
/complexSearch.iface;
14. Лавренюк В.В.   
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  



ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 
для студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ / Укл.: В.В. 
Лавренюк – Одеса: 
ОНПУ, 2018.  - 116 с. - 
Електронний ресурс. – 
Режим доступу:  
http://memos.library.o
pu.ua:8080/memos/jsp
/materials.iface?
mId=35246;
15. .Лавренюк В.В. та 
інші. УКРАЇНСЬКА 
МОВА ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАННЯМ: 
Методичні 
рекомендації для 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів усіх 
спеціальностей 
ОНПУ. – Одеса: 
ОНПУ, 2017. – 68 с.;
16. Лавренюк В.В. 
КУЛЬТУРА 
ДІЛОВОГО 
СПІЛКУВАННЯ: 
НАВЧАЛЬНИЙ  
ПОСІБНИК з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. – Одеса:  
ОНПУ, 2018. - 71 с. ;
17. Лавренюк В.В. 
НАВЧАЛЬНИЙ 
ПОСІБНИК з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням»  для 
студентів ІДЗО ОНПУ. 
– Одеса:  ОНПУ, 2018. 
- 67 с.  ;
18. Лавренюк В.В. 
ТРЕНІНГ-КУРС з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням»  для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання.– Одеса:  
ОНПУ, 2018. – 36 с. ; 
19. Лавренюк В.В. 
ТРЕНІНГ-КУРС з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням»  для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
дистанційної та 
заочної форм 
навчання. – Одеса:  
ОНПУ, 2018. – 36 с.;  
20. Лавренюк В.В. 
Створення 
електронного 
методичного 
комплекту з 
дисципліни 
«Українська мова за 



професійним 
спрямуванням» для 
студентів ІІ курсу всіх 
спеціальностей денної 
форми навчання, а 
також ІДЗО  ОНПУ:
20.1. Текстів лекцій – 
8;
20.2. Тем для 
самостійної роботи 
студентів – 8 (до 
кожної лекції);
20.3. Практичних 
занять (запитання, 
вправи і творчі 
завдання) – 15;
20.4. Тестових завдань 
до кожного 
практичного заняття 
– по 5;
20.5. Контрольної 
робота до Модуля І  
(Індивідуальних 
завдань – 30 текстів);
20.5.1. Контрольної 
роботи до Модуля І  
(Тестових завдань – 
30);
20.6. Контрольної 
роботи до Модуля ІІ  
(Індивідуальних 
завдань – 30 текстів);
20.6.1. Контрольної 
роботи до Модуля І  
(Тестових завдань – 
30);
20.7. Глосарію – 137 
статей;
20.8.Списку 
рекомендованої 
літератури. – 
Одеса:ОНПУ, 2018;
21.   Лавренюк В.В., 
ПанькевичО.О. 
 Розвиток фахового 
мовлення: Навч.-
метод. посібник 
для студ. закл. вищ. 
освіти. Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019 р. - 
112 с./56с.  - 
Електронна версія ;
22. Лавренюк В.В., 
Панькевич О.О. 
Культура фахового 
мовлення: від теорії 
до практики. Навч.-
метод.посібник для 
студ. закл. вищ. освіти 
Одеса: ОНПУ, 2019.- 
190с./95с. 
Рекомендовано до 
видання та 
використання в 
навчальному процесі 
Вченою радою 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. 
Протокол № 6 від 
26.03.19 р.
23. Лавренюк В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  
ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 



для студентів усіх 
спеціальностей денної 
форми навчання  
ОНПУ, 2020. -  109 с.;
24. Лавренюк В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  
ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 
для студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ / Укл.: В.В. 
Лавренюк – Одеса: 
ОНПУ, 2020.  - 116 с.;
25.  Лавренюк В.В.  
ТЕОРІЯ  І  ПРАКТИКА 
УКРАЇНСЬКОГО 
ФАХОВОГО 
МОВЛЕННЯ: 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
інженерних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
– Одеса: ОНПУ, 2020. 
– 248 с.
Рекомендовано до 
видання та 
використання в 
навчальному процесі 
Вченою радою 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету 
Протокол № 4 від 23 
грудня 2019 р.
26. Лавренюк В.В. 
УКРАЇНСЬКА МОВА: 
ТРЕНІНГ-КУРС // 
Навчально-
методичний посібник 
для професорсько-
викладацького складу 
і співпрацівників 
Інституту 
комп’ютерних систем 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса: 
ОНПУ, 2020. – 162.
Рекомендовано до 
видання та 
використання в 
навчальному процесі 
Вченою радою 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. 
Протокол № 4 від 23 
грудня 2019 р.
27. Лавренюк В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  
ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
форми навчання  
ОНПУ, 2020. -  109 с.;
28. Лавренюк В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  
ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 



для студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ / Укл.: В.В. 
Лавренюк – Одеса: 
ОНПУ, 2020.  - 116 с.;
29.  Лавренюк В.В.  
ТЕОРІЯ  І  ПРАКТИКА 
УКРАЇНСЬКОГО 
ФАХОВОГО 
МОВЛЕННЯ: 
Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
інженерних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
– Одеса: ОНПУ, 2020. 
– 248 с.
Рекомендовано до 
видання та 
використання в 
навчальному процесі 
Вченою радою 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету 
Протокол № 4 від 23 
грудня 2019 р.
30. Лавренюк В.В. 
УКРАЇНСЬКА МОВА: 
ТРЕНІНГ-КУРС // 
Навчально-
методичний посібник 
для професорсько-
викладацького складу 
і співпрацівників 
Інституту 
комп’ютерних систем 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. - Одеса: 
ОНПУ, 2020. – 162.
Рекомендовано до 
видання та 
використання в 
навчальному процесі 
Вченою радою 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету. 
Протокол № 4 від 23 
грудня 2019 р.
31. Лавренюк В.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
з дисципліни 
УКРАЇНСЬКА  МОВА  
ЗА  ПРОФЕСІЙНИМ  
СПРЯМУВАННЯМ 
для студентів усіх 
спеціальностей денної 
форми навчання  
ОНПУ, 2020. -  112 с.;
32. Лавренюк В.В. 
Робоча програма з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
спеціальності 126 – 
«Інформаційні 
системи і технології»;
Освітня програма 126 
– «Інформаційні 
системи і технології»;
33. Лавренюк В.В. 
Робоча програма з 
дисципліни 
«Українська мова за 



професійним 
спрямуванням» для 
спеціальності 
Спеціальність – 171 – 
«Електроніка».
Освітня програма  – 
171-«Електронно-
обчислювальна 
техніка». 

Підвищення 
кваліфікації 2017-2021 
рр.
1. Семінар Одеського 
національного 
політехнічного 
університету – 06. 
03.18 – 29.05.18 р. на 
тему:
«Дистанційні освітні 
технології: Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплексу».
Посвідчення № 5 від 
29. 05. 2018 р.

385607 Крилов 
Віктор 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
доктора наук 
ДД 002841, 

виданий 
09.04.2003, 

Диплом 
кандидата наук 

TH 097167, 
виданий 

11.03.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010304, 
виданий 

17.02.2005, 
Атестат 

професора 
02ПP 003752, 

виданий 
19.10.2005, 

Атестат 
старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
062208, 
виданий 

20.12.1989

23 ОП14. Теорія 
розпізнавання 
образів

Доктор технічних 
наук, спеціальність 
05.13.06 
Автоматизовані 
системи управління та 
прогресивні 
інформаційні 
технології (атестат   
ДД №002841   від   
09.04.2003).

Професор по кафедрі 
прикладної 
математики та 
інформаційних 
технологій
(атестат О2ПР 
№003752 від 
19.10.2005).

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: 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 12.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Щербакова, Г. Ю. 
Автоматизация 
кластерного анализа 
измерений с 
использованием 
вейвлет-
преобразования / 
Г.Ю. Щербакова, В.Н. 
Крылов // Системи 
обробки інформації. – 
Харків. – 2015. – Вип. 



2 (127). – С. 135 – 138. 
2. Щербакова, Г. Ю. 
Исследование области 
экстремума с 
помощью 
мультистартового 
метода оптимизации 
на основе вейвлет-
преобразования / 
Г.Ю. Щербакова, В.Н. 
Крылов, О.Ю. 
Бабилунга // 
Електротехнічні та 
комп’ютерні системи.  
– Київ , «Техніка». – 
2015.- №  18  (94 ).- С. 
86 – 91.  
3. Shcherbakova, G. 
Method of classification 
with training on the 
wavelet transformation 
base / G. 
Shcherbakova, V. 
Krylov, O.Babilunga  //  
Електротехнічні та 
комп’ютерні системи  
- Київ , «Техніка». – 
2015.– № 19 (95). – С. 
231 – 234.
4.Щербакова, Г.Ю. 
Исследование 
автоматизированной 
классификации с 
использованием 
вейвлет-
преобразования  / 
Г.Ю. Щербакова, В.Н. 
Крылов // Системи 
обробки інформації – 
Харків. – 2015. – 
Вип.6 (131). – С. 153 – 
156. 
5. Shcherbakova, G. 
Determination of 
Characteristic points of 
electrocardiograms 
using multi-start 
optimization with 
wavelet transform / G. 
Shcherbakova, V. 
Krylov, O. Plachinda // 
Herald of Advanced 
Information 
Technology. – 2020.- 
vol.3, №2. – P.23-33.
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1.  G. Shcherbakova, Shi 
Hao-Su, V. Krylov, N. 
Bilous, S. Antoshchuk, 
Estimation of the 
Duration of RR-
intervals of 
Electrocardiograms by 
Mean of Multi-start 
Optimization Based on 
Wavelet 
Transformation // 
IEEE 9  International 
Workshop on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 



and Applications, 21-23 
September 2017, 
Bucharest, Romania,  
2017.

2. G. Shcherbakova, V. 
Krylov, O. Logvinov, N. 
Bilous,  Adjustement of 
Wavelet Function 
Parameters for Analysis 
of Non-stationary 
Periodic Signals with 
Multistart Optimization 
//Proceeding of the 
2017 IEEE 4 
International Scientific 
practical Conference 
«Problems 
Infocommunications, 
Sciences and 
Technologies», October 
4-8, 2017, Kharkiv, 
Ukraine
3. D.Zagorodnia, 
Bykovyy P., Sachenko 
A., Krylov V., 
Shcherbakova G., Kit I., 
Kaniovskyi A., Dacko M 
Analysis of objects 
Classification 
Approaches Using 
Vectors of Inflection 
Points,. In: Lytvynenko 
V., Babichev S., Wojcik 
W., Vynokurova O., 
Vyshemyrskaya S., 
Radetskaya S. (eds) 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making 
(ISDMCI 2019). 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing  / Springer, 
Cham. 2020. – vol. 
1020. – P. 148 – 157. 
https://www.springer.c
om/ 
gp/book/97830302647
34

Публікації в 
монографіях:
Zagorodnia D. 
Technology of Analysis 
of Weakly-Structured 
Multi-Dimensional 
Data of Sociological 
Research / Zagorodnia 
D., Bykovyy P., 
Sachenko A., Krylov V., 
Shcherbakova G., Kit I., 
Kaniovskyi A., Dacko 
M.  In: Lytvynenko V., 
Babichev S., Wojcik W., 
Vynokurova O., 
Vyshemyrskaya S., 
Radetskaya S. (eds) 
Lecture Notes in 
Computational 
Intelligence and 
Decision Making 
(ISDMCI 2019). 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing Springer, 
Cham. 2020. – vol. 
1020. – P. 148 – 157.
https://www.springer.c
om/ 



gp/book/97830302647
34

386164 Мельник 
Олег 
Віталійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
1993, 

спеціальність: 
07.00.01 
Історія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 058727, 

виданий 
14.04.2010, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

035829, 
виданий 

04.07.2013

23 ОЗ02. Історія 
України та 
української 
культури

Кандидат історичних 
наук,
Спеціальність 07.00.01 
– історія України, 
2010  ДК №058727

Доцент кафедри 
історії та етнографії 
України
Доцент спеціальність 
07.00.01 – історія 
України, 2013
12ДЦ № 035829
Міністерство освіти і 
науки, молоді і спорту
Атестаційна колегія .

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: 1, 4, 
7, 12

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. День перемоги 9 
травня» як засіб 
контролю за 
територіями 
Радянського Союзу: 
ідеологія та практика 
використання у 
сучасному військово-
ідеологічному 
протистоянні Україна-
Росія. Тези друк. 
\\Матеріали ІХ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Народний Рух 
України: місце в 
історії та політиці» 25-
26 травня 2016 року, 
м. Одеса.
2. Сучасна Україна та 
Польща, як зразок для 
дослідження 
міфологічної ідеології 
(2014-2016 рр.), або 
"історичні копанки" у 
відносинах України та 
Польщі. Стаття 
друк.\\ Інтелігенція і 
влада. - № 35 2016 р.  
С. 126 – 135
Фахове видання. 
Індексується і 
реферується в 
зарубіжних базах 
даних РІНЦ (Росія); 
Google Scholar (США).
3.  Одеські вищі 
жіночі курси: 
спеціалізація та 



навчальний процес 
(1910-1917 рр.)
Стаття друк.\\ 
Інтелігенція і влада. - 
№36. 2017 C. 91-103
Фахове видання. 
Індексується і 
реферується в 
зарубіжних базах 
даних РІНЦ (Росія); 
Google Scholar (США). 
0.35
4. Вплив міфології 
Радянського Союзу на 
інформаційну 
політику 
України(2014-2017 
рр.): за матеріалами 
інтернет простору\\ 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
Актуальні питання 
державно-правого 
розвитку» 21-23 
червня 2017 року. 
Київ, Каравела, 2017  
С. 136-139,  0.03
5. Криголам «Г. І. 
Гончарук» /в 
співавторстві з 
Федоровою А.І. // Г. І. 
Гончарук і ті, хто про 
нього: Попередні 
підсумки. – Одеса: 
Астропринт, 2017. – 
С.279
6. «І знову минуле 
кличе…» // 
Чорноморські новини 
. – 5.12.2019 (в 
співавторстві з Олегом 
Мельником та Інною 
Якименко).
Ще переконливіше за 
слова газ. стаття друк. 
//Чорноморські 
новини. – 09.02.2018. 
– С.4
7. Відкриття 
Одеського 
політехнічного 
інституту та освітня 
ситуація в Одесі у 1918 
році. (за матеріалами 
періодичної преси) 
Інтелігенція і влада. - 
№38. 2018.
8. "Розвиток середньої 
жіночої освіти в Одесі 
в ХІХ ст. як 
передумова 
модернізації системи 
освіти"// 
Всеукраїнський 
науковий круглий стіл 
«Переможець 
Наполеона». Петро 
Вітгенштейн і його 
доба в Україні: до 250-
річчя обох 
полководців. – Ніжин, 
2019 р.
9. Мельник О.В. 
Міжнаціональні 
конфлікти в польсько-
українських 
відносинах, як чинник 
гібридної війни 2014-
2019 рр//Народний 



Рух України: місце в 
історії та політиці : 
Н301 матеріали X 
Всеукраїнської 
наукової конференції, 
при¬свяченої 30-
річчю НРУ (9-10 
вересня 2019 р., м. 
Одеса) / ред. кол. : Г. І. 
Гончарук (голова), Ю. 
В. Діденко, М. С. 
Кучерук [та ін.] ; М-во 
освіти і науки України 
; Одес. нац. політех. 
ун-т. — Одеса : 
Астропринт, 2019. — 
144 с. С. 73-77.
10. Мельник О.В. 
Міфологеми 
польсько-українських 
стосунків в сучасному 
історичному 
контексті: інтелігенція 
і влада та їх 
взаємовплив на 
польсько-українські 
відносини.//  
Міжнародний 
науковий круглий стіл 
«Польсько-
Український діалог: 
історичний аспект та 
перспективи 
співробітництва», 21 
листопада 2019 року 
Міжнародний 
гуманітарний 
університет (МГУ)., 
місто Одеса.
11. Мельник О.В  
Історична пам'ять 
української Одеси// 
Всеукраїнський 
круглий стіл за участі 
краєзнавців та 
істориків 
«Національна пам’ять 
Півдня України», 29 
листопада 2019, місто 
Одеса.
12. Березоруцька О. В. 
Мельник О. В. 
Українська діаспора: 
минуле і сьогодення 
// Інтелігенція і 
влада. Серія: Історія. – 
Вип. 41. – Одеса: 
Екологія, 2019. – С. 19-
28.
Дослідження 
технічних недоліків 
радянської 
бронетехніки в 
сучасній історіографії 
Другої світової війни 
та причини поразок 
Червоної Армії  1941-
1942 рр. / Мельник О. 
В. // Інтелігенція і 
влада. Серія: Історія. – 
Вип. 41. – Одеса: 
Екологія, 2019. – С. 
94-100.
13. Вплив недоліків на 
хід оборонних боїв 
Червоної армії 1941 р. 
в Україні / О В. 
Мельник // 
Інтелігенція і влада. 
Серія: Історія. – Вип. 
42. – Одеса: Екологія, 



2020.
.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу:
1. Історія України та 
української культури 
Методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
семінарських занять 
для студентів денної 
форми навчання усіх 
спеціальностей метод. 
посіб. Одеса, 2017. - 41 
с. Співавтори: 
Гончарук Г.І. 
Федорова А.І.
2. Методичні 
рекомендації щодо 
написання 
контрольних робіт та 
їх тематика з 
навчальної 
дисципліни  „Історія 
України та української 
культури” для 
студентів заочного 
відділення / Укл. Г.І. 
Гончарук, О.В. 
Мельник, 
А.І.Федорова. – Одеса, 
2020.
3. Методичні 
рекомендації щодо 
написання 
реферативної роботи 
та їх тематика з 
навчальної 
дисципліни  „Історія 
України та української 
культури” для 
студентів заочного 
відділення / Укл. Г.І. 
Гончарук, О.В. 
Мельник, 
А.І.Федорова. – Одеса, 
2020.
4. Історія України та 
української культури: 
методичні 
рекомендації щодо 
проведення 
семінарських занять 
для студентів першого 
курсу усіх 
спеціальностей денної 
форми навчання / Г. І. 
Гончарук, М. С. 
Кучерук, О. В. 
Мельник, А. І. 
Федорова. – Одеса: 
ОНПУ, 2020.

Підвищення 
кваліфікації: 
Стажування 
11.09. 2017 по 10.10. 
2017.
Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова
історичний факультет,  
кафедра історії 
України  ОНУ ім 
Мечникова І.І.
Довідка від 15.11.2017 
№ 02-01-2375
Підвищення 



кваліфікації
Період проходження
З 06.03.2018 по 19.05. 
2018;  ОНПУ; 
Навчальний центр" 
Політех-консалт" 
ОНПУ; ОНУ ім. І.І. 
Мечникова Семінар 
Дистанційні освітні 
технології:Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплексу

01.10. 2018 по 
25.10.2018 р.; ; 
Навчальний центр" 
Політех-консалт" 
ОНПУ. Науковий 
семінар; Ділова 
українська мова в 
освітньому процесі"; 
Посвідчення № 34 від 
29.05.2018.;
Сертифікат № 282/18 
від 25. 10.2018р. ;

з 21 -23 березня  2019  
ОНУ ім. І.І. 
Мечникова Тренінг. 
"Формування мережі 
експертів із 
забезпечення якості 
вищої освіти" та "нова 
система акредитації та 
подолання корупції у 
вищій освіті" 
Сертифікат від 23 
березня 2019.

385620 Гришина 
Віра 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

KД 047890, 
виданий 

20.11.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000383, 
виданий 

23.04.1998

34 ОП12. 
Обчислювальні 
методи

Кандидат фізико-
математичних наук, 
спеціальність 01.04.02 
– Теоретична фізика 
1991 р..,  (диплом   КД 
№ 047890).

Доцент по кафедрі 
прикладної 
математики та 
інформаційних 
технологій
(атестат ДЦ  АЕ№ 
000383).

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: : 1, 
4, 11, 12, 19.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 



1. Grishin V.A., Grishina 
V.A., Reut V.V. Stress 
state of the box shell 
unde rthe indentation 
of two inclusions. 
Праці Одеського 
політехнічного 
університету. –Одеса, 
2015. – Вип. 1(45). – С. 
21-27.
2. Гришина В.О. 
Гришин В.О., Реут В.В. 
Осадки включений 
при вдавливании в 
коробчатую оболочку 
/ Матеріали YII 
міжнародної наукової 
конференції ім. акад. 
М. Кравчука. – Київ, 
2016. – Т.1  –  С.91-93 
3. Гришина В.О., 
Дарвинська А.С. 
Досліджування та 
розробка ефективного 
алгоритму 
апроксимації 
спеціальними 
тригонометричними 
поліномами// 
Молодий вчений, вип. 
10(50), 2017- с.1-6.
4. Гришина В.О., 
Дарвинська А.С. 
Дослідження та 
розробка ефективного 
алгоритму 
апроксимації за 
допомогою 
спеціальних 
тригонометричних 
поліномів для 
науково-прикладного 
забезпечення/Project, 
Program, 
PortfolioManagement. 
P3M: Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 08-09 
грудня, 2017, Одесса, 
с. 39-42.
5.Гришина В.О., 
Гришин В.О.  
Критериальный 
выбор методов 
аппроксимации в 
интерактивном 
режиме // Матеріалы 
YIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції
«Математика в 
сучасному 
університеті» . -  Київ, 
Національний 
технічний університет 
України(КПІ ім. 
І.Сікорського), 26-27 
грудня 2019 р.- С. 183-
185
6. Гришина В.О., 
Велічко І.М. 
Моделирование 
движения транспорта 
на городском 
перекрёстке 
временной цветной 
сетью Петри. 
Матеріали Десятої 
Міжнародної наукової 
конференції студентів 



та молодих вчених 
«Сучасні 
інформаційні 
технології 
2020»/МОН України, 
ОНПУ, Інституту 
комп’ютерних 
систем.– Одеса: Наука 
і техніка, 2020 г. С. 93-
94.
7. Гришина В.О., 
Кузнєцова А.О.. 
Построение 
оптимального 
маршрута движения 
мобильного робота 
при наличии 
препятствий. 
Матеріали Десятої 
Міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Сучасні 
інформаційні 
технології 
2020»/МОН України, 
ОНПУ, Інституту 
комп’ютерних 
систем.– Одеса: Наука 
і техніка, 2020 г. С. 93-
94.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1.Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
“Обчислювальні 
методи  розв’язування 
систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь" 
для студентів 
спеціальності 113 
Інституту 
комп’ютерних 
систем/Укл.: Гришина 
В.О. . –Одеса: ОНПУ, 
2019
2.Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
“Обчислювальні 
методи” для студентів 
спеціальності 
8.04030101 /Укл.: 
Гришина В.О. . – 
Одеса, ОНПУ, 2017.
3.Методичні вказівки 
“ Методи чисельного 
розв’язування 
нелінійних рівнянь” 
до лабораторних робіт 
для студентів 
спеціальності 
8.04030101 /Укл.: 
Гришина В.О. . – 
Одеса, ОНПУ, 2016 .
4.Гришина В.О. 
Чисельне 
розв’язування задачі 
Коші для звичайних 
діференційних 
рівнянь. Методичні 
вказівки до 
лабораторних робіт 
для студентів денної 
форми навчання спец. 
8.04030101.  – Одеса: 
ОНПУ, 2011
5.Гришина В.О. 
Чисельні методи 



розв’язування 
проблеми власних 
значень. Методичні 
вказівки до 
лабораторних робіт 
для студентів спец. 
8.04030101 – Одеса: 
ОНПУ, 2011. 
6.Конспект лекцій 
Обчислювальні 
методи. Для студентів 
за напрямом 6.040301 
- Прикладна 
математика Інститут 
комп'ютерних систем 
/Укл.: Гришина В.О. - 
Одеса, ОНПУ, 2017. 

385593 Юхименко 
Біруте 
Іонівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 014719, 
виданий 

22.06.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000244, 
виданий 

26.05.1987, 
Атестат 

професора BP 
018, виданий 

23.11.1999

56 ОП11. Методи 
оптимізації та 
дослідження 
операцій

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність 08.00.13 
– - математичні 
методи та 
застосування 
обчислювальної 
техніки в економічних 
дослідженнях 
планування та 
управління народним 
господарством та  
його галузями 
(атестат   ЭК №014719 
від   22.06.1983).

Доцент по кафедрі 
автоматизації 
управління та 
планування 
виробництва 
(атестат ДЦ №000244 
від 26.05.1987)

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: 1, 3, 
4, 12.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Юхименко Б.І., 
Волкова Н.П. 
Приближенные 
алгоритмы решения 
задачи о 
многомерном ранце/ 
Дослідження в 
математиці і 
механиці,Том 22, 
Випуск 2(30), 2017-с. 
104-116.
2. Юхименко Б.И., 
Ткаленко О.Ю. 
Алгоритм муравьиной 
колонии для решения 
многомерной задачи о 
ранце. //Труды 
Одесского 
политехнического 



университета (в 
печати)
3. Юхименко Б.И., 
Гаценко В. Некоторые 
математические 
модели транспотрной 
логістики. //Науковий 
вісник Херсонської 
державної морської 
академії  (в печати)
4. Юхименко Б.И., 
Саранди И. Н., Титов 
Н.А. Некоторые 
алгоритмические 
вопросы решения 
задачи о 
коммовояжере 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире, 
2019, вып. 11(55), 
часть 8. – с. 44-54. 
Index  Copernicus  
International
5. Юхименко Б.И., 
Титов Н. А., Ушаков В. 
О. Разработка и 
исследование 
алгоритмов 
муравьиной колонии 
для решения 
некоторых задач 
комбинаторной 
оптимизации. 
iScience. Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире. – 
2020. – Вып. 11, ч. 2. – 
С. 101–115. Copernicus
6. Юхименко Б.И., 
Иванов М.Ю. Онлайн 
обучение методом 
тестирования. 
iScience. Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире. – 
2020. – Вып. 11, ч. 8. – 
С. 249–254. Copernicus

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1.  Birute I. Yuhimenko, 
Svitlana V. Kornilova et 
al. Experimental 
evaluation of some 
approximate algorithms 
of solving the 
multidimensional 
knapsak problem Proc. 
SPIE 11045, Optical 
Fibers and Their 
Applications 2018, 
1104517 (15 March 
2019); doi: 
10.1117/12.2523175

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Методы 
оптимизации / 
Учебное пособие. 
Одесса, Издательство 



ООО «НВП 
«Интерсервис».- 
2012.- 274с.
2. Методы 
оптимизации и 
исследование 
операций: учеб. Пособ 
по самостоятельной 
работе. Одесса, 
Издательство 
“Фенікс”.- 2018.- 204с.
3. Дослідження 
операцій / Конспект 
лекцій. Одеса. 
Видавництво 
Бартенєва. -2013. 88с

Публікації в 
монографіях:
Востров Г.Н., 
Юхименко Б.И., и др. 
Информационные 
управляюшие 
системы и технологии, 
проблемы и решения, 
Одесса: Экология, 
2019. – 244 с.

385593 Юхименко 
Біруте 
Іонівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

ЭK 014719, 
виданий 

22.06.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000244, 
виданий 

26.05.1987, 
Атестат 

професора BP 
018, виданий 

23.11.1999

56 ОП15. 
Економетрія

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність 08.00.13 
– - математичні 
методи та 
застосування 
обчислювальної 
техніки в економічних 
дослідженнях 
планування та 
управління народним 
господарством та  
його галузями 
(атестат   ЭК №014719 
від   22.06.1983).

Доцент по кафедрі 
автоматизації 
управління та 
планування 
виробництва 
(атестат ДЦ №000244 
від 26.05.1987)

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: 1, 3, 
4, 12.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Юхименко Б.І., 
Волкова Н.П. 
Приближенные 
алгоритмы решения 
задачи о 
многомерном ранце/ 
Дослідження в 
математиці і 
механиці,Том 22, 



Випуск 2(30), 2017-с. 
104-116.
2. Юхименко Б.И., 
Ткаленко О.Ю. 
Алгоритм муравьиной 
колонии для решения 
многомерной задачи о 
ранце. //Труды 
Одесского 
политехнического 
университета (в 
печати)
3. Юхименко Б.И., 
Гаценко В. Некоторые 
математические 
модели транспотрной 
логістики. //Науковий 
вісник Херсонської 
державної морської 
академії  (в печати)
4. Юхименко Б.И., 
Саранди И. Н., Титов 
Н.А. Некоторые 
алгоритмические 
вопросы решения 
задачи о 
коммовояжере 
Актуальные научные 
исследования в 
современном мире, 
2019, вып. 11(55), 
часть 8. – с. 44-54. 
Index  Copernicus  
International
5. Юхименко Б.И., 
Титов Н. А., Ушаков В. 
О. Разработка и 
исследование 
алгоритмов 
муравьиной колонии 
для решения 
некоторых задач 
комбинаторной 
оптимизации. 
iScience. Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире. – 
2020. – Вып. 11, ч. 2. – 
С. 101–115. Copernicus
6. Юхименко Б.И., 
Иванов М.Ю. Онлайн 
обучение методом 
тестирования. 
iScience. Актуальные 
научные 
исследования в 
современном мире. – 
2020. – Вып. 11, ч. 8. – 
С. 249–254. Copernicus

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1.  Birute I. Yuhimenko, 
Svitlana V. Kornilova et 
al. Experimental 
evaluation of some 
approximate algorithms 
of solving the 
multidimensional 
knapsak problem Proc. 
SPIE 11045, Optical 
Fibers and Their 
Applications 2018, 
1104517 (15 March 



2019); doi: 
10.1117/12.2523175

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Эконометрия / 
Учебное пособие. 
Одесса, Издательство 
“Фенікс”.- 2015.- 216с.

Публікації в 
монографіях:
Востров Г.Н., 
Юхименко Б.И., и др. 
Информационные 
управляюшие 
системы и технологии, 
проблемы и решения, 
Одесса: Экология, 
2019. – 244 с.

385620 Гришина 
Віра 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

KД 047890, 
виданий 

20.11.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000383, 
виданий 

23.04.1998

34 ОП08. 
Дискретна 
математика

Кандидат фізико-
математичних наук, 
спеціальність 01.04.02 
– Теоретична фізика 
1991 р..,  (диплом   КД 
№ 047890).

Доцент по кафедрі 
прикладної 
математики та 
інформаційних 
технологій
(атестат ДЦ  АЕ№ 
000383).

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: 1, 4, 
11, 12, 19.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Grishin V.A., Grishina 
V.A., Reut V.V. Stress 
state of the box shell 
unde rthe indentation 
of two inclusions. 
Праці Одеського 
політехнічного 
університету. –Одеса, 
2015. – Вип. 1(45). – С. 
21-27.
2. Гришина В.О. 
Гришин В.О., Реут В.В. 
Осадки включений 
при вдавливании в 
коробчатую оболочку 
/ Матеріали YII 
міжнародної наукової 
конференції ім. акад. 
М. Кравчука. – Київ, 
2016. – Т.1  –  С.91-93 
3. Гришина В.О., 
Дарвинська А.С. 
Досліджування та 
розробка ефективного 



алгоритму 
апроксимації 
спеціальними 
тригонометричними 
поліномами// 
Молодий вчений, вип. 
10(50), 2017- с.1-6.
4. Гришина В.О., 
Дарвинська А.С. 
Дослідження та 
розробка ефективного 
алгоритму 
апроксимації за 
допомогою 
спеціальних 
тригонометричних 
поліномів для 
науково-прикладного 
забезпечення/Project, 
Program, 
PortfolioManagement. 
P3M: Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 08-09 
грудня, 2017, Одесса, 
с. 39-42.
5.Гришина В.О., 
Гришин В.О.  
Критериальный 
выбор методов 
аппроксимации в 
интерактивном 
режиме // Матеріалы 
YIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції
«Математика в 
сучасному 
університеті» . -  Київ, 
Національний 
технічний університет 
України(КПІ ім. 
І.Сікорського), 26-27 
грудня 2019 р.- С. 183-
185
6. Гришина В.О., 
Велічко І.М. 
Моделирование 
движения транспорта 
на городском 
перекрёстке 
временной цветной 
сетью Петри. 
Матеріали Десятої 
Міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Сучасні 
інформаційні 
технології 
2020»/МОН України, 
ОНПУ, Інституту 
комп’ютерних 
систем.– Одеса: Наука 
і техніка, 2020 г. С. 93-
94.
7. Гришина В.О., 
Кузнєцова А.О.. 
Построение 
оптимального 
маршрута движения 
мобильного робота 
при наличии 
препятствий. 
Матеріали Десятої 
Міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Сучасні 
інформаційні 



технології 
2020»/МОН України, 
ОНПУ, Інституту 
комп’ютерних 
систем.– Одеса: Наука 
і техніка, 2020 г. С. 93-
94.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1.Конспект лекцій для 
студентів за 
спеціальностю 
прикладна 
математика. 
«Дискретна 
математика»1 / Укл.: 
Гришина В.О. – Одеса, 
ОНПУ, 2015 – 33 с. ( 
№КЛ08673)

Підвищення 
кваліфікації:
ТОВ «Keepsolid», 
сертифікат 28.02.20 , 
тема – «Методологія 
проектного 
менеджменту в 
управлінні учбовим 
процесом», (31.01 –
28.02.2020 р.)

385610 Полякова 
Марина 
Вячеславівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
доктора наук 
ДД 003522, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023166, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012243, 
виданий 

20.04.2006

21 ОП10. Теорія 
систем та 
системний 
аналіз

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 1, 4, 
7, 12
Наукові публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science Core 
Collection

1. Marina Polyakova, 
Alesya Ishchenko, 
Natallia Huliaieva 
Document Image 
Segmentation using 
Averaging Filtering and  
Mathematical 
Morphology // 
Proceeding of the 14-th 
International 
Conference on 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering (TCSET),   
Fabruare 20-24, 2018, 
Lviv-Slavske, Ukraine, 
pp  383–396.
2. Galyna 
Shcherbakova, Victor 



Krylov, Maksym 
Gerganov, Svitlana 
Antoshchuk, Marina
Polyakova and Anatoly 
Sachenko. AREAL 
MULTISTART 
METHOD OF 
OPTIMIZATION FOR 
IMAGE 
RECOGNITION/ IEEE 
First International 
Conference on Data 
Stream 
Mining&Processing 
(DSMP), Lviv, Ukraine, 
August 23-27, 2018, 
Ukraine – P.605-608.
3. M. Polyakova, O. 
Ishchenko, N. Volkova, 
O. Pavlov The 
combined segmentation 
method of the scanned 
documents images with 
sequential extraction of 
regions // Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. — 2018. — 
№ 5. 
4. M. Polyakova, O. 
Ishchenko, N. Volkova, 
O. Pavlov The 
combined segmentation 
method of the scanned 
documents images with 
sequential extraction of 
regions // Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. — 2018. — 
№ 5.
5. D. Horpenko, N. 
Volkova, M. Polyakova, 
V. Krylov Development 
of the mobile decision 
support system based 
on the Smart method 
for Android 
platform//Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, Vol 3, № 
2(99), 2019, pp. 6-14
 
Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 

1. Полякова М.В., 
Іщенко О.В. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Аналіз 
даних» для студентів 
спеціальності 
7.080.202 усіх форм 
навчання — 
«Прикладна 
математика», Одеса: 
ОНПУ, 2015.

385640 Гуляєва 
Наталя 
Анатоліївна

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

20 ОП01. Алгебра 
та геометрія

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: 1, 3, 
4, 12, 19. 

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України та у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
 
1. Крылов В.Н., 
Гуляева Н.А. Defining 
the Boundaries of 
Structural Texture 
Region in the Space of 
Transform with 
Distributional Scaling 
Functions// Сучасні 
проблеми 
радіоелектроніки, 
телекомунікацій, 
комп’ютерної 
інтеграції: Матеріали 
11-ї міжнародної наук. 
техн. конф. TCSET-
2012 (21 — 24 лютого 
2012 р.) 
2. Yuliya Kozina, 
Nataliya Gulyaeva The 
classification algorithm 
development of 
photomasks defects 
based on fuzzy 
logic//2016 IEEE First 
International 
Conference on Data 
Stream 
Mining&Processing 
(DSMP), Lviv, Ukraine, 
August 23-27, 2016, 
Ukraine  
3. Marina Polyakova, 
Alesya Ishchenko, 
Natallia Huliaieva 
Document Image 
Segmentation using 
Averaging Filtering and  
Mathematical 
Morphology // 
Proceeding of the 14-th 
International 
Conference on 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering (TCSET),   
Fabruare 20-24, 2018, 
Lviv-Slavske, Ukraine, 
pp  383–396. 

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Конспект лекцій до 
курсу «Алгебра та 
геометрія» частина 1 
для студентів груп 
«Прикладна 
математика» 
/Укладач:Гуляєва 
Н.А.-Одеса,ОНПУ, 
2016. –75с.(КЛ07266)



2. Методичні вказівки 
до практичних робіт 
по курсу «Алгебра та 
геометрія» частина 1 
для студентів груп 
«Прикладна 
математика»/ 
Укладач:Гуляєва Н.А.- 
Одеса,ОНПУ, 2016. – 
57с.(МВ07267)
3. Конспект лекцій до 
курсу «Алгебра та 
геометрія» частина 2 
для студентів груп 
«Прикладна 
математика» / 
Укладач:Гуляєва Н.А.-
Одеса,ОНПУ, 2017. –
70с.(КЛ07823)
4. Методичні вказівки 
до практичних робіт 
по курсу «Алгебра та 
геометрія» частина 2 
для студентів груп 
«Прикладна 
математика»/ 
Укладач:Гуляєва Н.А.- 
Одеса,ОНПУ, 2017. – 
72с.(МВ07822)

Підвищення 
кваліфікації: 
Курси підвищення 
кваліфікації 
викладачів ОНПУ 
«Системи дістанційної 
освіти»  Посвідчення 
№ 1 від 29.05.2018. 

385638 Волкова 
Наталія 
Павлівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061009, 
виданий 

29.06.2021

21 ОЗ07. 
Диференційні 
рівняння

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.23 Системи та 
засоби штучного 
інтелекту (атестат   ДК 
№ 061009   від   
29.06.2021).

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: 1, 5, 
10, 12. 

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1.  Юхименко Б.І., 
Волкова Н.П. 
Приближенные 
алгоритмы решения 
задачи о 
многомерном ранце/ 
Дослідження в 
математиці і 
механиці,Том 22, 
Випуск 2(30), 2017-с. 
104-116.
2. Volkova, N. P. (2019). 
“ Detector Quasi-
Periodic Texture 



Segmentation Method 
For Dermatological 
Images Processing”. 
Herald of Advanced 
Information 
Technology, Vol. 2, No. 
4, pp. 259-267.  doi: 
10.15276/hait.04.2019.2
3.
3. Krylov V. N., Volkova 
N. P. (2020). “Vector-
difference texture 
segmentation method 
in technical and 
medical express 
diagnostic systems”. 
Herald of Advanced 
Information 
Technology. 2020. Vol. 
3, No. 4. P. 174 – 186.
4. Volkova N. P., Krylov 
V. N. Hybrid Texture 
Identification Method.  
Herald of Advanced 
Information 
Technology. 2021;
Vol.4 No.2. P. 123 – 
134.  

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. M. Polyakova, O. 
Ishchenko, N. Volkova, 
O. Pavlov The 
combined segmentation 
method of the scanned 
documents images with 
sequential extraction of 
regions // Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. — 2018. — 
№ 5.
2. D. Horpenko, N. 
Volkova, M. Polyakova, 
V. Krylov Development 
of the mobile decision 
support system based 
on the Smart method 
for Android 
platform//Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, Vol 3, № 
2(99), 2019, pp. 6-14
http://dspace.opu.ua/js
pui/handle/123456789/
890
3. Marina Polyakova, 
Victor Krylov, Natalya 
Volkova The methods of 
Image Segmentation 
Based jn Distributions 
and  Wavelet 
Transform. //IEEE 
First International 
Conference on Data 
Stream 
Mining&Processing 
(DSMP), Lviv, Ukraine, 
August 23-27, 2016, 
Ukraine – P.243-247, 
2016.
4. Krylov, V., Volkova, 
N., Kozina, Y. 
Information technology 



of user authentication 
in cross-platform 
systems// Proceedings 
of the 2017 IEEE 9th 
International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications, 
IDAACS 2017. 
5. Yuliya Kozina, 
Natalya Volkova and 
Oleg Osadchiy  
Application of Artificial 
Intelligence Methods in 
Software 
Testing//ICATCES 
2018.
6. Yuliya Kozina, 
Natalya Volkova and 
Daniil Horpenko. 
MOBILE 
APPLICATION FOR 
DECISION SUPPORT 
IN MULTI-CRITERIA 
PROBLEMS// IEEE 
First International 
Conference on Data 
Stream 
Mining&Processing 
(DSMP), Lviv, Ukraine, 
August 23-27, 2018, 
Ukraine – P.56-59.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Конспект лекцій по 
курсу 
"Диференціальні 
рівняння" для 
студентів за напрямом 
6.040301 - 
"Прикладна 
математика" / 
Укладачі: 
М.О.Юрченко, Н.П. 
Волкова. Одеса: 
ОНПУ, 2013. - 149 с. 
/http://memos.library.o
pu.ua:8080/memos/jsp
/materials.iface?mId= 
20061/
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
"Диференціальні 
рівняння" для 
студентів 
спеціальності 113/ 
Укл.: Волкова Н.П., 
Юрченко М. О. - 
Одеса: ОНПУ, 2017. - 
30 
с./http://memos.library
.opu.ua:8080/memos/j
sp/materials.iface?
mId=20061/

386016 Нестерюк 
Олександр 
Геннадійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

штучного 
інтелекту та 

робототехніки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041275, 
виданий 

28.02.2017

22 ОП02. 
Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.06 Інформаційні 
технології (Диплом 
к.т.н. ДК №041275  від 
28.02.2017).



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: 1, 5, 
12, 14, 15, 19.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Ищенко А.В., 
Полякова М.В., 
Куваева В.И., 
Нестерюк А.Г. 
Разработка 
структурного 
представления 
областей 
изображений 
отсканированных 
документов для 
модели MRC // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2018 – 
№ 6 (2(96)), – С. 32 – 
38.
2. Денисенко Т.А., 
Денисенко А.В., 
Нестерюк А.Г. 
Исследование 
достижимости 
непрерывной части 
гибридной системы // 
Регистрация, 
хранение и обработка 
данных. – 2018 – № 
20 (2), – С. 23 – 29.
3. Процей Ю.С., 
Нестерюк О.Г. 
Дослідження методів 
підвищення 
ефективності ємкісних 
датчиків рівня палива 
// Наукові праці: 
науковий журнал 
ЧНУ. – 2018 – № 320 
(308), – С. 148–155.
4. Куценко Д.И., 
Нестерюк О.Г. 
Дослідження системи 
автоматичного 
підтримання 
швидкості // Наукові 
праці: науковий 
журнал ЧНУ. – 2018 – 
№ 320 (308), – С. 137–
142.
5. Ishchenko A.V., 
Polyakova M.V., 
Nesteryuk A.G.  The 
technique of extraction 
text areas on scanned 
document image using 
linear filtration // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – 2019 – 
№ 2 (3), P. 206 – 215.
6. Polyakova M.V., 



Nesteryuk A.G.  
IMPROVEMENT OF 
THE COLOR TEXT 
IMAGE 
BINARIZATION 
METHOD USING THE 
MINIMUM-DISTANCE 
CLASSIFIER // Applied 
Aspects of Information 
Technology. – 2021 – 
Vol. 4, № 1, P. 57 – 70
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1. Ищенко А.В., 
Полякова М.В., 
Куваева В.И., 
Нестерюк А.Г. 
Разработка 
структурного 
представления 
областей 
изображений 
отсканированных 
документов для 
модели MRC // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2018 – 
№ 6 (2(96)), – С. 32 – 
38.

386016 Нестерюк 
Олександр 
Геннадійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

штучного 
інтелекту та 

робототехніки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041275, 
виданий 

28.02.2017

22 ОЗ05. 
Програмуванн
я

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.06 Інформаційні 
технології (Диплом 
к.т.н. ДК №041275  від 
28.02.2017).

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: 1, 5, 
12, 14, 15, 19.
Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Ищенко А.В., 
Полякова М.В., 
Куваева В.И., 
Нестерюк А.Г. 
Разработка 
структурного 
представления 
областей 
изображений 
отсканированных 
документов для 
модели MRC // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2018 – 
№ 6 (2(96)), – С. 32 – 



38.
2. Денисенко Т.А., 
Денисенко А.В., 
Нестерюк А.Г. 
Исследование 
достижимости 
непрерывной части 
гибридной системы // 
Регистрация, 
хранение и обработка 
данных. – 2018 – № 
20 (2), – С. 23 – 29.
3. Процей Ю.С., 
Нестерюк О.Г. 
Дослідження методів 
підвищення 
ефективності ємкісних 
датчиків рівня палива 
// Наукові праці: 
науковий журнал 
ЧНУ. – 2018 – № 320 
(308), – С. 148–155.
4. Куценко Д.И., 
Нестерюк О.Г. 
Дослідження системи 
автоматичного 
підтримання 
швидкості // Наукові 
праці: науковий 
журнал ЧНУ. – 2018 – 
№ 320 (308), – С. 137–
142.
5. Ishchenko A.V., 
Polyakova M.V., 
Nesteryuk A.G.  The 
technique of extraction 
text areas on scanned 
document image using 
linear filtration // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – 2019 – 
№ 2 (3), P. 206 – 215.
6. Polyakova M.V., 
Nesteryuk A.G.  
Improvement of the 
color text image 
binarization method 
using the minimum-
distance classifier // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – 2021 – 
Vol. 4, № 1, P. 57 – 70
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1. Ищенко А.В., 
Полякова М.В., 
Куваева В.И., 
Нестерюк А.Г. 
Разработка 
структурного 
представления 
областей 
изображений 
отсканированных 
документов для 
модели MRC // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2018 – 
№ 6 (2(96)), – С. 32 – 
38.



385645 Павлов Олег 
Олександров
ич

Старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

080202 
Прикладна 
математика

16 ОП04. 
Програмне 
забезпечення 
обчислювальн
их систем

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 1, 
11, 19, 20.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Ishchenko A.V., 
Polyakova M.V., Pavlov 
O.A. Transform with 
Comb Distribution 
Wavelet Function for 
the Texture 
Segmentation of Image 
// Матеріали 
міжнародної 
конференції 
TSCET’2014, «Сучасні 
проблеми 
радіоелектроніки, 
телекомунікацій, 
комп’ютерної , 25 
лютого-1 березня, 
Львів, 2016. С. 627-
629, 0.09 арк.
2. Востров Г.М. 
Павлов О.О. 
Современные методы 
сжатия динамических
видеопоследовательно
стей. МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ 
ТА КОМП’ЮТЕРНІ 
СИСТЕМИ: ТЕОРІЯ 
ТА ПРАКТИКА»
ЕЛТЕКС – 2018, 29 
травня – 1 червня, 
Одеса,  2018. С 338-
343
3. Павлов О.О., 
Іщенко О.В. 
Нестандартные 
разбиения блоков при 
видеокодировании.// 
“Information Control 
Systems and 
Technologies (ICST–
Odessa — 2020)” 
September 24th–26th 
2020, с187-189

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член наукової 
спільноти «НАНІТЕС» 
з 2018 р.
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 



зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. M. Polyakova, O. 
Ishchenko, N. Volkova, 
O. Pavlov The 
combined segmentation 
method of the scanned 
documents images with 
sequential extraction of 
regions // Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. — 2018. — 
№ 5. (SCOPUS)
Підвищення 
кваліфікації: 

31.01.2020 по 
28.02.2020р
IT компанія 
«KeepSolid» М.Одеса

385900 Сперанський 
Віктор 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
спеціаліста, 

Одеська 
державна 
академія 

холоду, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

091501 
Комп'ютерні 

системи та 
мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 023840, 

виданий 
23.09.2014, 

Атестат 
доцента AД 

006763, 
виданий 

09.02.2021

18 ОП05. 
Комп'ютерні 
мережі

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 2014р., 
(диплом ДК №023840 
від 23.09.2014).

Доцент по кафедрі 
комп’ютеризованих 
систем управління
(атестат АД №004781 
від 27.09.2020).

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: 1, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
20.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1) Pavlenko, V. D., 
Speranskyy, V.O. 
Analysis of nonlinear 
system identification 
accuracy based on 
Volterra model in 
frequency domain 
[Text] // Electrotechnic 
and Computer Systems. 
– Kiev : «Technica». – 
2012. – №08(84).
2) Сперанский, В. А. 
Инструментальные 
средства построения 
моделей нелинейных 
систем в виде рядов 
Вольтерра в частотной 
области [Текст] / В. А. 
Сперанский // 
Вестник НТУ ХПИ. – 
2013. – Вып. 5(68). – 



С. 110-115.
3) Speranskyy V. O. 
Effectiveness of the 
wavelet filtering 
application for 
identification of 
nonlinear systems 
based on Volterra 
model in frequency 
domain / V. O. 
Speranskyy, V. D. 
Pavlenko // Informatics 
and Mathematical 
Methods in Simulation. 
– Vol. 3 (2014), No. 2. – 
P. 14–25.
4) Pavlenko V. Noise 
Immunity Research for 
Nonlinear Dynamical 
Systems Identification 
Based on Volterra 
Model in Frequency 
Domain / V. Pavlenko, 
S. Pavlenko, V. 
Speranskyy // 
Комп'ютинг. - 2014. - 
Vol. 13, Issue 1. - С. 34-
41
5) Pavlenko V.D. The 
toolkit for 
nonparametric 
identification nonlinear 
dynamical systems 
based on Volterra 
models in frequency 
domain / V.D. 
Pavlenko, V.A. 
Speranskyy // 
Математичне та 
комп'ютерне 
моделювання. Серія: 
Технічні науки: зб. 
наук. пр. — Кам’янець-
Подільський: 
Кам'янець-Подільськ. 
нац. ун-т, 2014. — Вип. 
11. — С. 107-116.
6) Kravchenko I., 
Speranskyy V. Cross-
platform practices for 
mobile application 
development of 
automated trade 
accounting // Applied 
aspects of information 
technology. Vol. 1 (1), 
2018, pp.48-58.
7) Kalnauz D., 
Speranskyy V. 
Productivity estimation 
of serverless computing 
// Applied aspects of 
information technology. 
Vol. 1 (2), 2019, pp.20–
28

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1) V.D. Pavlenko, V.O. 
Speranskyy, 
M.Dombrovskyi. The 
Engineering Software 
Tools for Nonlinear 
Dynamical Systems 
Identification Based on 



Volterra Models in 
Frequency Domain // 
Proceedings of the 8th 
IEEE International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications. 
Warsaw, Poland. Vol. 1 - 
2015, p.386-391. DOI: 
10.1109/IDAACS.2015.7
340763
2) V. Pavlenko. The 
methodology of 
experimental 
researches and the 
software tools for 
Volterra model 
construction of 
infocommunication 
system / Pavlenko 
Vitalij, Speranskyy 
Viktor // Problems of 
Infocommunications 
Science and Technology 
(PIC S&T), 2015 IEEE 
Second International 
Scientific-Practical 
Conference. P. 141-144. 
DOI: 
10.1109/INFOCOMMST
.2015.7357296
3) Andrey Medvedew, 
Oleksandr Fomin, 
Vitaliy Pavlenko, Viktor 
Speranskyy. Diagnostic 
features space 
construction using 
Volterra kernels 
wavelet transforms // 
Proceedings of the 9th 
IEEE International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications. 
Bucharest, Romania. 
Vol. 2 - 2017, p.1077-
1081. DOI: 
10.1109/IDAACS.2017.8
095251
4) V. Pavlenko and V. 
Speranskyy. 
Polyharmonic test 
signals application for 
identification of 
nonlinear dynamical 
systems based on 
Volterra model. 2017 
International 
Conference on 
Information and 
Telecommunication 
Technologies and Radio 
Electronics (UkrMiCo), 
Odessa, 2017, pp. 1-5. 
DOI: 
10.1109/UkrMiCo.2017.
8095372

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу:
1.Дистанційний курс 
за посиланням: 
http://dl.it-
school.com.ua/course/v



iew.php?id=10

Публікації в 
монографіях:
Сперанський В.О. 
Ідентифікація 
нелінійних 
динамічних систем з 
використанням 
апарату рядів 
Вольтерра у частотній 
області / гл. моногр. 
Інформаційні 
технології в 
управлінні соціально-
економічними 
об’єктами. – Одеса: 
Бондаренко М.О. – 
2016, – с.173–196.

Підвищення 
кваліфікації: 
Одеська державна 
академія будівництва 
та архітектури, 
кафедра 
Інформаційних 
технологій та 
прикладної 
математики, тема – 
«Вдосконалення 
викладання 
дисциплін з 
програмування», 
(01.06 –30.06.2021 р.)

385638 Волкова 
Наталія 
Павлівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

ДK 061009, 
виданий 

29.06.2021

21 ОП06. 
Об'єктно-
орієнтований 
аналіз та 
проектування  

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.23 Системи та 
засоби штучного 
інтелекту (атестат   ДК 
№ 061009   від   
29.06.2021).

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: 1, 5, 
10, 12.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Юхименко Б.І., 
Волкова Н.П. 
Приближенные 
алгоритмы решения 
задачи о 
многомерном ранце/ 
Дослідження в 
математиці і 
механиці,Том 22, 
Випуск 2(30), 2017-с. 
104-116.
2. Volkova, N. P. (2019). 
“ Detector Quasi-
Periodic Texture 
Segmentation Method 
For Dermatological 



Images Processing”. 
Herald of Advanced 
Information 
Technology, Vol. 2, No. 
4, pp. 259-267.  doi: 
10.15276/hait.04.2019.2
3.
3. Krylov V. N., Volkova 
N. P. (2020). “Vector-
difference texture 
segmentation method 
in technical and 
medical express 
diagnostic systems”. 
Herald of Advanced 
Information 
Technology. 2020. Vol. 
3, No. 4. P. 174 – 186.
4. Volkova N. P., Krylov 
V. N. Hybrid Texture 
Identification Method.  
Herald of Advanced 
Information 
Technology. 2021;
Vol.4 No.2. P. 123 – 
134.  

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. M. Polyakova, O. 
Ishchenko, N. Volkova, 
O. Pavlov The 
combined segmentation 
method of the scanned 
documents images with 
sequential extraction of 
regions // Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. — 2018. — 
№ 5.
2. D. Horpenko, N. 
Volkova, M. Polyakova, 
V. Krylov Development 
of the mobile decision 
support system based 
on the Smart method 
for Android 
platform//Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies, Vol 3, № 
2(99), 2019, pp. 6-14
http://dspace.opu.ua/js
pui/handle/123456789/
890
3. Marina Polyakova, 
Victor Krylov, Natalya 
Volkova The methods of 
Image Segmentation 
Based jn Distributions 
and  Wavelet 
Transform. //IEEE 
First International 
Conference on Data 
Stream 
Mining&Processing 
(DSMP), Lviv, Ukraine, 
August 23-27, 2016, 
Ukraine – P.243-247, 
2016.
4. Krylov, V., Volkova, 
N., Kozina, Y. 
Information technology 
of user authentication 
in cross-platform 



systems// Proceedings 
of the 2017 IEEE 9th 
International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications, 
IDAACS 2017. 
5. Yuliya Kozina, 
Natalya Volkova and 
Oleg Osadchiy  
Application of Artificial 
Intelligence Methods in 
Software 
Testing//ICATCES 
2018.
6. Yuliya Kozina, 
Natalya Volkova and 
Daniil Horpenko. 
MOBILE 
APPLICATION FOR 
DECISION SUPPORT 
IN MULTI-CRITERIA 
PROBLEMS// IEEE 
First International 
Conference on Data 
Stream 
Mining&Processing 
(DSMP), Lviv, Ukraine, 
August 23-27, 2018, 
Ukraine – P.56-59.

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів з курсу: 
1. Конспект лекцій по 
курсу "Об'єктно 
орієнтований аналіз 
та проектування" для 
студентів за напрямом 
6.040301 - 
"Прикладна 
математика". Частина 
1. / Укладач: Н.П. 
Волкова. Одеса: 
ОНПУ, 2014. - 107 с.
2. Методичні вказівки 
до виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
"Диференціальні 
рівняння" для 
студентів 
спеціальності 113/ 
Укл.: Волкова Н.П., 
Юрченко М. О. - 
Одеса: ОНПУ, 2017. - 
30 
с./http://memos.library
.opu.ua:8080/memos/j
sp/materials.iface?
mId=20061/
3.Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
"Об'єктно-
оріентованного 
проектування" для 
студентів 
специальності 
8.080202 / Укл.: 
Волкова Н.П. - Одеса: 
ОНПУ, 2011. - 36 с.

385620 Гришина 
Віра 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 

Диплом 
кандидата наук 

KД 047890, 
виданий 

34 ОП07. 
Алгоритми та 
структури 
даних   

Кандидат фізико-
математичних наук, 
спеціальність 01.04.02 
– Теоретична фізика 



систем 20.11.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000383, 
виданий 

23.04.1998

1991 р..,  (диплом   КД 
№ 047890).

Доцент по кафедрі 
прикладної 
математики та 
інформаційних 
технологій
(атестат ДЦ  АЕ№ 
000383).

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: 1, 4, 
11, 12, 19.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Grishin V.A., Grishina 
V.A., Reut V.V. Stress 
state of the box shell 
unde rthe indentation 
of two inclusions. 
Праці Одеського 
політехнічного 
університету. –Одеса, 
2015. – Вип. 1(45). – С. 
21-27.
2. Гришина В.О. 
Гришин В.О., Реут В.В. 
Осадки включений 
при вдавливании в 
коробчатую оболочку 
/ Матеріали YII 
міжнародної наукової 
конференції ім. акад. 
М. Кравчука. – Київ, 
2016. – Т.1  –  С.91-93 
3. Гришина В.О., 
Дарвинська А.С. 
Досліджування та 
розробка ефективного 
алгоритму 
апроксимації 
спеціальними 
тригонометричними 
поліномами// 
Молодий вчений, вип. 
10(50), 2017- с.1-6.
4. Гришина В.О., 
Дарвинська А.С. 
Дослідження та 
розробка ефективного 
алгоритму 
апроксимації за 
допомогою 
спеціальних 
тригонометричних 
поліномів для 
науково-прикладного 
забезпечення/Project, 
Program, 
PortfolioManagement. 
P3M: Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 08-09 
грудня, 2017, Одесса, 



с. 39-42.
5.Гришина В.О., 
Гришин В.О.  
Критериальный 
выбор методов 
аппроксимации в 
интерактивном 
режиме // Матеріалы 
YIII Міжнародної 
науково-практичної 
конференції
«Математика в 
сучасному 
університеті» . -  Київ, 
Національний 
технічний університет 
України(КПІ ім. 
І.Сікорського), 26-27 
грудня 2019 р.- С. 183-
185
6. Гришина В.О., 
Велічко І.М. 
Моделирование 
движения транспорта 
на городском 
перекрёстке 
временной цветной 
сетью Петри. 
Матеріали Десятої 
Міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Сучасні 
інформаційні 
технології 
2020»/МОН України, 
ОНПУ, Інституту 
комп’ютерних 
систем.– Одеса: Наука 
і техніка, 2020 г. С. 93-
94.
7. Гришина В.О., 
Кузнєцова А.О.. 
Построение 
оптимального 
маршрута движения 
мобильного робота 
при наличии 
препятствий. 
Матеріали Десятої 
Міжнародної наукової 
конференції студентів 
та молодих вчених 
«Сучасні 
інформаційні 
технології 
2020»/МОН України, 
ОНПУ, Інституту 
комп’ютерних 
систем.– Одеса: Наука 
і техніка, 2020 г. С. 93-
94.

Підвищення 
кваліфікації:
ТОВ «Keepsolid», 
сертифікат 28.02.20 , 
тема – «Методологія 
проектного 
менеджменту в 
управлінні учбовим 
процесом», (31.01 –
28.02.2020 р.)

386016 Нестерюк 
Олександр 
Геннадійови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

штучного 
інтелекту та 

робототехніки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041275, 
виданий 

28.02.2017

22 ОП03. 
Комп'ютерна 
практика

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.06 Інформаційні 
технології (Диплом 
к.т.н. ДК №041275  від 
28.02.2017).



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: 1, 5, 
12, 14, 15, 19.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Ищенко А.В., 
Полякова М.В., 
Куваева В.И., 
Нестерюк А.Г. 
Разработка 
структурного 
представления 
областей 
изображений 
отсканированных 
документов для 
модели MRC // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2018 – 
№ 6 (2(96)), – С. 32 – 
38.
2. Денисенко Т.А., 
Денисенко А.В., 
Нестерюк А.Г. 
Исследование 
достижимости 
непрерывной части 
гибридной системы // 
Регистрация, 
хранение и обработка 
данных. – 2018 – № 
20 (2), – С. 23 – 29.
3. Процей Ю.С., 
Нестерюк О.Г. 
Дослідження методів 
підвищення 
ефективності ємкісних 
датчиків рівня палива 
// Наукові праці: 
науковий журнал 
ЧНУ. – 2018 – № 320 
(308), – С. 148–155.
4. Куценко Д.И., 
Нестерюк О.Г. 
Дослідження системи 
автоматичного 
підтримання 
швидкості // Наукові 
праці: науковий 
журнал ЧНУ. – 2018 – 
№ 320 (308), – С. 137–
142.
5. Ishchenko A.V., 
Polyakova M.V., 
Nesteryuk A.G.  The 
technique of extraction 
text areas on scanned 
document image using 
linear filtration // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – 2019 – 
№ 2 (3), P. 206 – 215.



6. Polyakova M.V., 
Nesteryuk A.G.  
IMPROVEMENT OF 
THE COLOR TEXT 
IMAGE 
BINARIZATION 
METHOD USING THE 
MINIMUM-DISTANCE 
CLASSIFIER // Applied 
Aspects of Information 
Technology. – 2021 – 
Vol. 4, № 1, P. 57 – 70
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:

1. Ищенко А.В., 
Полякова М.В., 
Куваева В.И., 
Нестерюк А.Г. 
Разработка 
структурного 
представления 
областей 
изображений 
отсканированных 
документов для 
модели MRC // 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий. – 2018 – 
№ 6 (2(96)), – С. 32 – 
38.

385889 Фомін 
Олександр 
Олексійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
доктора наук 

ДД 009113, 
виданий 

15.10.2019, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 030195, 

виданий 
30.06.2005, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

031313, 
виданий 

29.03.2012

15 ОП13. Бази 
даних та 
проектування 
інформаційних 
систем

Доктор технічних 
наук, спеціальність 
05.13.06 Інформаційні 
технології (диплом ДД 
№ 009113   від  
15.10.2019).

Доцент по кафедрі по 
кафедрі 
комп'ютеризованих 
систем управління
(атестат 12ДЦ № 
031313 від 29.03.2012).

Практична робота:
Начальник відділу 
інноваційних 
інформаційних 
технологій 
державного 
університету «Одеська 
політехніка»

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: 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 12, 14, 19, 20.

Наукові публікації у 
фахових виданнях 



України: 

1. О.О. Фомін, М.М. 
Масрі, О.А. Туманов, 
О.В. Сєрбова, В.В. 
Ткаченко 
Дослідження методу 
стабілізації дисперсії 
випадкових величин 
на основі степеневих 
перетворень для 
моделей машинного 
навчання // 
Інформатика та 
математичні методи в 
моделюванні. – 2021. 
– Т. 11, № 1–2. – С. 63 
– 73. 
https://dio.org/10.1527
6/imms.v11.no1-2.63
2. Fomin O. O., Ruban 
O. D. Formation of 
diagnostic models of 
continuous objects 
based on correlation 
filtration under 
conditions of 
interference // 
Informatics and 
mathematical methods 
in simulation. – 2020. 
– Т. 10, № 3–4. – С. 
123 – 132. 
https://doi.org/10.1527
6/imms.v10.no3-4.125
3. Fomin, O., Ruban, 
O., Fedorova, H. 
Construction of the 
nonlinear dynamic 
objects diagnostic 
model based on of 
multiple factors 
variance analysis // 
Herald of Advanced 
Information 
Technology. – 2020. – 
Vol.3, No.2. – P. 52–61. 
https://doi.org/10.1527
6/aait.01.2020.5
4. Fomin, O., Pavlenko, 
V., Ruban, O. 
Construction of the 
diagnostic model based 
on combining spectral 
characteristics of 
nonlinear dynamic 
objects // Applied 
Aspects of Information 
Technology. – 2020. – 
Vol.3, No.1. – P. 431–
442. 
https://doi.org/10.1527
6/aait.01.2020.5
5. Derevianchenko O., 
Fomin O. Elements of 
approach to increase 
reliability of cutting 
tools failures 
recognition / 
Національний 
технічний 
університет" 
Харківський 
політехнічний 
інститут" – 2020 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-
Press/47883/1/RITS_2
020_92_Derevianchen
ko_Elements.pdf



6. Derevianchenko O., 
Fomin O. Елементи 
підхіду до підвищення 
достовірності 
розпізнавання відмов 
різальних 
інструментів // 
Різання та 
інструменти в 
технологічних 
системах - №92 - 
2020. С. 233-244
http://rits.khpi.edu.ua/
article/download/2078-
7405.2020.92.24/20414
4
7. Derevyanchenko 
O.G., Fomin O.O., 
Pavlenko V.D., 
Charugin N.V. 
Elements of 
information support of 
cutting tools dynamics 
analysis / Cutting & 
Tools in Technological 
System. - 2019. - №91. 
– С. 14-23
http://rits.khpi.edu.ua/
article/viewFile/2078-
7405.2019.91.02/174610

8. Fomin, O., Pavlenko, 
O., Derevyanchenko, O., 
Ruban, O., Vodichev V. 
An approach to the 
construction of a 
nonlinear dynamic 
model process cutting 
for diagnosis condition 
of tools // Applied 
Aspects of Information 
Technology. – 2019. – 
Vol.2, No.2. – P. 115–
126.
https://doi.org/10.1527
6/aait.02.2019.3
9. Фомін О. О. 
Модельно-
орієнтована 
інформаційна 
технологія 
діагностування НДС в 
умовах неповної 
апріорної інформації 
// Вчені записки ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. – 
Київ, 2018. – Том 29 
(68), № 3. – С. 24 – 29.  
10. Фомін О. О. V-
модель процедури 
діагностування в 
умовах неповної 
апріорної інформації 
// Інформатика та 
математичні методи в 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



визначено
му 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

ПРН9.(У) Будувати 
ефективні щодо 
точності 
обчислень, 
стійкості, 
швидкодії та 
витрат системних 
ресурсів 
алгоритми для 
чисельного 
дослідження 
математичних 
моделей та 
розв’язання 
практичних задач.

ОП07. Алгоритми та 
структури даних   

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, залік

ОП12. Обчислювальні 
методи

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних та 
лабораторний заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота; 
екзамен, залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ОП06. Об'єктно-
орієнтований аналіз та 
проектування  

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
презентації; самостійна 
робота здобувача вищої 
освіти; робота в групах; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, індивідуальна або 
групова презентація; 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН22.(У) 
Здатність 
проектувати бази 
даних, розробляти 
застосування з їх 
використання на 
мовах високого 
рівня.

ОП02. Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП13. Бази даних та 
проектування 
інформаційних систем

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП06. Об'єктно-
орієнтований аналіз та 
проектування  

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
презентації; самостійна 
робота здобувача вищої 
освіти; робота в групах; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, індивідуальна або 
групова презентація; 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

ПРН21.(З) Володіти 
загальними 
принципами 
функціонування та 

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 



архітектури 
комп’ютерних 
систем та 
основами 
операційних 
систем.

захисти

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ОП05. Комп'ютерні 
мережі

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, залік

ОП17. Спеціальні мови 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

ОЗ05. Програмування Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік

ОП02. Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП04. Програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
систем

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ПРН19.(У) Збирати 
та 
інтерпретувати 
відповідні дані й 
аналізувати 
складності в межах 
своєї спеціалізації 
для донесення 
суджень, які 
відбивають 
відповідні соціальні 
та етичні 
проблеми.

ОЗ04. Філософія Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН18.(К) 
Ефективно 
спілкуватися з 
питань інформації, 
ідей, проблем та 
рішень зі 
спеціалістами та 
суспільством 
загалом.

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ПРН17.(У) Уміти 
здійснювати збір, 
опрацювання, 
аналіз, 

ОЗ01. Іноземна мова 
(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
модульні контрольні роботи, 



систематизацію 
науково-технічної 
інформації, 
уникаючи при 
цьому академічної 
недоброчесності.

Польська мова 1) залік, екзамен

ОЗ04. Філософія Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН16.(К) 
Демонструвати 
навички взаємодії з 
іншими людьми, 
уміння працювати 
в команді.

ОП18. Безпека 
життєдіяльності та 
основи  охорони праці

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заннятях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, залік

ОЗ05. Програмування Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік

ОЗ03. Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
дистанційні завдання; 
модульні контрольні роботи, 
залік

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ПРН15.(АВ) Уміти 
організувати 
власну діяльність 
та одержувати 
результат у 
рамках обмеженого 
часу.

ОЗ01. Іноземна мова 
(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 
Польська мова 1)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
модульні контрольні роботи, 
залік, екзамен

ОЗ02. Історія України 
та української 
культури

Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

ОЗ03. Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
дистанційні завдання; 
модульні контрольні роботи, 
залік

П02. Переддипломна Самостійна робота з Диференційований залік



практика виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН14.(У) 
Виявляти 
здатність до 
самонавчання та 
продовження 
професійного 
розвитку.

ОЗ01. Іноземна мова 
(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 
Польська мова 1)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
модульні контрольні роботи, 
залік, екзамен

ОЗ02. Історія України 
та української 
культури

Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

ОЗ03. Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
дистанційні завдання; 
модульні контрольні роботи, 
залік

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ОП17. Спеціальні мови 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОЗ04. Філософія Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

ПРН13.(У) 
Використовувати 
в практичній 
роботі 
спеціалізовані 
програмні 
продукти та 
програмні системи 
комп’ютерної 
математики.

ОП17. Спеціальні мови 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 

Диференційований залік



керівником практики.
А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних   контрольних 
робіт, екзамен

ОП04. Програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
систем

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП07. Алгоритми та 
структури даних   

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, залік

ОП09. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, реферативні 
роботи, модульні контрольні 
роботи, залік; екзамен

ОЗ05. Програмування Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік

ОП02. Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП03. Комп'ютерна 
практика

Лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на 
лабораторних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, залік

ПРН12.(У) 
Розв’язувати 
окремі інженерні 
задачі та/або 
задачі, що 
виникають 
принаймні в одній 
предметній галузі: 
в соціології, 
економіці, екології 
та медицині.

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен



П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП18. Безпека 
життєдіяльності та 
основи  охорони праці

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, екзамен

ПРН11.(У) Вміти 
застосовувати 
сучасні технології 
програмування та 
розроблення 
програмного 
забезпечення, 
програмної 
реалізації 
чисельних і 
символьних 
алгоритмів.

ОП04. Програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
систем

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП12. Обчислювальні 
методи

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних та 
лабораторний заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота; 
екзамен, залік

ОП17. Спеціальні мови 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП06. Об'єктно-
орієнтований аналіз та 
проектування  

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
презентації; самостійна 
робота здобувача вищої 
освіти; робота в групах; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, індивідуальна або 
групова презентація; 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

ОП03. Комп'ютерна 
практика

Лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на 
лабораторних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, залік

ОП02. Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 



вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОЗ05. Програмування Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік

ПРН10.(У) 
Володіти 
методиками 
вибору 
раціональних 
методів та 
алгоритмів 
розв’язання 
математичних 
задач оптимізації, 
дослідження 
операцій, 
оптимального 
керування і 
прийняття рішень, 
аналізу даних.

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП07. Алгоритми та 
структури даних   

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, залік

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

ОП11. Методи 
оптимізації та 
дослідження операцій

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен

ПРН25.(З) Знати 
основні методи 
системного 
аналізу, 
закономірності 
побудови, 
функціонування та 
розвитку систем 
для розв’язання 
задач аналізу та 
синтезу.

ОЗ04. Філософія Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

ОП07. Алгоритми та 
структури даних   

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, залік

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних   контрольних 
робіт, екзамен



ПРН8.(У) 
Поєднувати 
методи 
математичного 
та комп’ютерного 
моделювання з 
неформальними 
процедурами 
експертного 
аналізу для пошуку 
оптимальних 
рішень.

ОП08. Дискретна 
математика

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, екзамен, залік

ОП11. Методи 
оптимізації та 
дослідження операцій

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН7.(У) Вміти 
проводити 
практичні 
дослідження та 
знаходити 
розв’язок 
некоректних задач.

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен

ОП01. Алгебра та 
геометрія

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача  вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОЗ04. Філософія Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

ОЗ07. Диференційні 
рівняння

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої 
освіти;розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розв'язання 
індивідуальних задач; 
розрахунково-графічна 
робота, екзамен



ПРН6.(У) Володіти 
основними 
методами 
розробки 
дискретних і 
неперервних 
математичних 
моделей об’єктів 
та процесів, 
аналітичного 
дослідження цих 
моделей на 
предмет існування 
та єдиності їх 
розв’язку.

ОП08. Дискретна 
математика

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, екзамен, залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН5.(У) Уміти 
розробляти та 
використовувати 
на практиці 
алгоритми, 
пов’язані з 
апроксимацією 
функціональних 
залежностей, 
чисельним 
диференціюванням 
та інтегруванням, 
розв’язанням 
систем 
алгебраїчних, 
диференціальних 
та інтегральних 
рівнянь, 
розв’язанням 
крайових задач, 
пошуком 
оптимальних 
рішень.

ОЗ06. Математичний 
аналіз

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, розв'язання 
індивідуальних задач; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

ОЗ07. Диференційні 
рівняння

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої 
освіти;розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розв'язання 
індивідуальних задач; 
розрахунково-графічна 
робота, екзамен

ОП12. Обчислювальні 
методи

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних та 
лабораторний заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота; 
екзамен, залік

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заннятях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 



модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен

ПРН4.(З) 
Виконувати 
математичний 
опис, аналіз та 
синтез дискретних 
об’єктів та 
систем, 
використовуючи 
поняття й методи 
дискретної 
математики та 
теорії алгоритмів.

ОП08. Дискретна 
математика

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, екзамен, залік

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних   контрольних 
робіт, екзамен

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН3.(У) 
Формалізувати 
задачі, 
сформульовані 
мовою певної 
предметної галузі; 
формулювати їх 
математичну 
постановку та 
обирати 
раціональний 
метод вирішення; 
розв’язувати 
отримані задачі 
аналітичними та 
чисельними 
методами, 
оцінювати 
точність та 
достовірність 
отриманих 
результатів.

ОЗ07. Диференційні 
рівняння

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої 
освіти;розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розв'язання 
індивідуальних задач; 
розрахунково-графічна 
робота, екзамен

ОП01. Алгебра та 
геометрія

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача  вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен

ОП11. Методи 
оптимізації та 
дослідження операцій

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП12. Обчислювальні 
методи

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних та 
лабораторний заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота; 
екзамен, залік

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні Поточний контроль на 



заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

практичних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ОЗ06. Математичний 
аналіз

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, розв'язання 
індивідуальних задач; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН2.(У) Володіти 
основними 
положеннями та 
методами 
математичного, 
комплексного та 
функціонального 
аналізу, лінійної 
алгебри та теорії 
чисел, аналітичної 
геометрії, теорії 
диференціальних 
рівнянь, зокрема 
рівнянь у 
частинних 
похідних, теорії 
ймовірностей, 
математичної 
статистики та 
випадкових 
процесів, 
чисельними 
методами.

ОП09. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, реферативні 
роботи, модульні контрольні 
роботи, залік; екзамен

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних   контрольних 
робіт, екзамен

ОП12. Обчислювальні 
методи

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних та 
лабораторний заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота; 
екзамен, залік

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних занятях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних занятях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен



П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ОП01. Алгебра та 
геометрія

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача  вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОЗ07. Диференційні 
рівняння

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої 
освіти;розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заннятях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розв'язання 
індивідуальних задач; 
розрахунково-графічна 
робота, екзамен

ОЗ06. Математичний 
аналіз

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, розв'язання 
індивідуальних задач; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

ПРН1.(З) 
Демонструвати 
знання й розуміння 
основних концепцій, 
принципів, теорій 
прикладної 
математики і 
використовувати 
їх на практиці.

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОЗ06. Математичний 
аналіз

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, розв'язання 
індивідуальних задач; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен; залік

ОЗ07. Диференційні 
рівняння

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої 
освіти;розрахунково-
графічна робота; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заннятях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, розв'язання 
індивідуальних задач; 
розрахунково-графічна 
робота, екзамен

ОП01. Алгебра та 
геометрія

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача  вищої освіти; 
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
розрахунково-графічна 
робота; екзамен

ОП08. Дискретна 
математика

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 



модульних контрольних 
робіт, екзамен, залік

ОП10. Теорія систем та 
системний аналіз

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних   контрольних 
робіт, екзамен

ОП11. Методи 
оптимізації та 
дослідження операцій

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
курсова робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заннятях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, 
екзамен, залік

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

ОП15. Економетрія Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
розрахунково-графічна 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заннятях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ОП16 Математична 
економіка 

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заннятях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік, екзамен

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

ОП09. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, реферативні 
роботи, модульні контрольні 
роботи, залік; екзамен

ПРН20.(К) 
Демонструвати 
навички 
професійного 
спілкування, 
включаючи усну та 
письмову 
комунікацію 
українською мовою 
та принаймні 
однією з офіційних 
мов ЄС.

ОЗ01. Іноземна мова 
(Англійська мова1, 
Німецька мова 1, 
Іспанська мова 1, 
Польська мова 1)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
модульні контрольні роботи, 
залік, екзамен

ОЗ02. Історія України 
та української 
культури

Лекційні заняття; практичні 
заняття;самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
реферативна робота; 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
модульні контрольні роботи, 
реферативна робота, 
екзамен

ОЗ03. Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
дистанційні завдання; 
модульні контрольні роботи, 
залік

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 



плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН26.(У) Уміти 
використовувати 
знання методів 
обробки інформації 
та комунікаційних 
технологій при 
вирішенні 
професійних 
завдань 
(управління 
інформацією). 

ОП03. Комп'ютерна 
практика

Лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на 
лабораторних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, залік

ОЗ05. Програмування Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, залік

ОП07. Алгоритми та 
структури даних   

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, залік

ОП13. Бази даних та 
проектування 
інформаційних систем

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

ОП17. Спеціальні мови 
програмування

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; курсова 
робота; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, курсова робота,  залік

ПРН23.(З) 
Розробляти 
математичні 
моделі у вигляді 
нейроних мереж 
для задач 
машинного 
навчання.

ОП14. Теорія 
розпізнавання образів

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних  контрольних 
робіт, екзамен

А01. Кваліфікаційна 
робота 

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПРН24.(З) Знати 
основні фактори 
техногенного 
впливу на 
навколишнє 
середовище і 
основні методи 
захисту довкілля.

ОП18. Безпека 
життєдіяльності та 
основи  охорони праці

Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти;
консультації викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, усні 
опитування на лекційних 
заняттях, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, екзамен

П01 Виробнича 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання виробничої 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

П02. Переддипломна 
практика 

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 
завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

Диференційований залік

 


