
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50818 Прикладна математика

Рівень вищої освіти Магістр

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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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 50818

Назва ОП Прикладна математика

Галузь знань 11 Математика та статистика

Спеціальність 113 Прикладна математика

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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 англійської філології та перекладу; кафедра міжнародних 
відносин та права; кафедра психології та соціальної роботи; кафедра 
информаційних технологій

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 385203

ПІБ гаранта ОП Дмитришин Дмитро Володимирович

Посада гаранта ОП Проректор з наукової та науково-педагогічної роботи

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

dmitrishin@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-772-74-35

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-705-83-04
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка магістрів 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) другого (магістерського) 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 3 3 0

2 курс 2020 - 2021 6 6 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

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 

0 0
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управління (оренда, безоплатне користування тощо)

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 2021_113_prykladna_matematyka-
mas.pdf

7TztXWeG7J38sioMHBTjASmw3Oa1jk7NFV+P4vMZZo
M=

Навчальний план за ОП 2021_113_np_prykladna_matematy
ka-mas.pdf

Hg4dceuf2BITVlSLOdviGUl594aohxbRxGMxeIDXhiE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Вертамедіа ЕлЕлСі рецензія.pdf HS92uSMo7QOyA1eGtENRvRZAQMaV6ApcH9DXTuiext
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Сигма рецензія.pdf PBDR4+25a8pTZiZMt9bwhLXNpdN1c83McNibjZnvS/U
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Неткрекер рецензія.pdf ETx7S/Zq0A+0DhsdzYDGdMBjSB1sVgV/BqhMFye0O+k
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОПП є підготовка фахівця, який володіє знаннями, уміннями і навичками щодо розв’язання складних 
нестандартних завдань та проблем інноваційного та дослідницького характеру в галузі математичного та 
комп’ютерного моделювання. Особливістю ОПП є інноваційний та дослідницький характер, інтеграція фахової, 
загальнонаукової, прикладної, дослідницької, мовної підготовки.
Унікальність ОПП полягає у підготовці фахівців, здатних до розробки нових моделей і методів математичного, 
програмного та інформаційного забезпечення та проведення наукових досліджень в різноманітних предметних 
областях.

 

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

Цілі ОПП «Прикладна математика» повністю враховують основні положення:
- місії та мета Університету (https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view);
-стратегії розвитку Державного університету «Одеська політехніка», а саме активізації наукових досліджень за 
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки на основі світового досвіду 
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view).
Саме націленість ОПП на дослідження та розв’язання актуальних завдань в області математичного моделювання та 
комп’ютерних наук, врахування сучасних потреб бізнесу та наявних проблем при створенні інформаційного 
цифрового суспільства і реалізації програм розвитку ІТ сфери, особливо її інтелектуалізації, на рівні держави, 
регіону та підприємства, врахування вимог та актуальних проблем інституційного середовища забезпечує 
ефективність та практичну цінність досліджень, якість підготовки фахівців, їх затребуваність при подальшому 
працевлаштуванні.
- 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 
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  додавання до самостійної роботи з ОК «Дискретні моделі» розрахунково-
графічної роботи (Маркелова Г.П. 2019 р. вступу). 
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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 «Прикладна математика», 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; здатність 
моделювати та вивчати нелінійні фізичні процеси, що було враховано під час формулювання програмних 
результатів навчання.  

- академічна спільнота

Академічна спільнота в особі к.т.н., доц. кафедри кафедри прикладної математики та інформаційних технологій 
державного університету «Одеська політехніка»  Востров Г. М. висловив пропозицію, щодо  включення до 
обов’язкової частини дисципліни «Теорія часових рядів» та вилучення дисципліни «Дискретні моделі» з 
обов’язкової частини і включення її до вибіркової частини, що 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 об’єднання  ОК «Паралельні обчислення та GRID технології» і 
«Сучасні технології програмування» в ОК «Сучасні технології програмування»  (Тарнавська К. Ю., 2019 р. вступу).

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

Оволодіння методологією наукової діяльності та їх підготовки до розв’язання складних нестандартних завдань та 
проблем інноваційного та дослідницького характеру в галузі математичного та комп’ютерного моделювання, що є 
ціллю ОП та програмні результати навчання (ПРН) (наприклад, ПРН3, ПРН8,  ПРН11, ПРН17)  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, ПРН8,  ПРН11, ПРН14, ПРН17).

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 другим 
(магістерським) рівнем, враховано власний досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації. Під час удосконалення 
ОПП
«Прикладна математика» у 2021році було враховано досвід розробки ОПП НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»  
(https://osvita.kpi.ua/index.php/113_OPPM_MMMROKZ (ПРН3, ПРН6)), 
https://osvita.kpi.ua/index.php/113_OPPM_NDMM (ПРН3, ПРН4, ПРН13)),  НТУ «Харківський політехнічний 
університет» (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/quality/wp-content/uploads/sites/25/2019/06/OPP-magistr-PM-IAD-
fynal.pdf) (ПРН4, ПРН6) та американського університету Georgia Southern University (Statrsboro, GA) 
(https://math.gatech.edu/) (ПРН19).

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

Для спеціальності 113 "Прикладна математика" для другого (магістерського) рівня вищої освіти стандарт відсутній.

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

Основні результати навчання освітньої програми сформульовані у відповідності до 7-го кваліфікаційного рівня 
національної рамки кваліфікацій –  
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
Програмні результати навчання відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня:
- Знання. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Приклади з ОПП: ПРН1, ПРН2, ПРН6.   
- Уміння: Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або 
провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур, наприклад, ПРН8, ПРН11, ПРН12, 
ПРН18. 
- Комунікація: Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, 
зокрема до осіб, які навчаються. Наприклад, ПРН1, ПРН7, ПРН9.
- Відповідальність і автономія. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії, наприклад, ПРН7, 
ПРН10.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?

66

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

24

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, 
методах, компонентах ОПП. Так, об’єктами обов’язкових компонент освітньої складової ОПП є: ОП01 Сучасні 
технології програмування, ОП02 Теорія та методи прийняття рішень, ОП03 Інтелектуальний аналіз даних, ОП04 
Економіко-математичне моделювання інноваційних процесів, ОП05 Методи експертного оцінювання, ОП06 Теорія 
часових рядів, ОП07 Комп'ютерна алгебра.  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 формування у здобувачів знань та вмінь  розв’язувати складні нестандартні 
завдання та проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі математичного та комп’ютерного 
моделювання та застосовувати їх для обробки даних, збереження та пошуку інформації.

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 (27 % 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. 
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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 магістра. При цьому магістри 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 курсу магістерської підготовки визначена така процедура інформування та 
організації здійснення вибору навчальних компонентів: Директори навчально-наукових інститутів, декани 
факультетів, деканати, навчально-методичний відділ до 01 жовтня поточного навчального року, у якому 
розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, розміщують на інформаційному стенді факультету та на сайті 
інформацію щодо вивчення вибіркових дисциплін в межах освітніх програм / навчальних планів відповідного 
освітнього ступеня (порядок обрання компонентів, терміни та порядок формування груп для вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін). Якщо для здобувача недостатньо інформації щодо вибіркових дисциплін, він може 
звернутися за консультацією до куратора чи викладачів, які забезпечують відповідні дисципліни. Здобувачі з 
магістерської підготовки 1-го курсу навчання, які визначилися щодо свого вибору, до 20 жовтня поточного 
навчального року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін з другого семестру, повинні подати 
заяви на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до деканату факультету. 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 24 кредити 
(26,67%). 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

Навчальним планом спеціальності 113 «Прикладна математика» передбачено проходження у 3 семестрі 
переддипломної практики терміном 8 тижнів (360 годин, 12 кредитів ЄКТС). Мета практики – вивчення виробничо-
господарської дiяльностi підприємства де проходить практика та його підрозділів, інформаційних технологій і 
економіко-математичних методів, що застосовуються при витріщені різноманітних організаційно-економічних 
задач керування підприємством; поглиблення та розширення знань з відповідних теоретичних дисциплін. Під час 
проходження практики здобувачі повинні сформувати уявленнями про майбутню професійну діяльність та 
специфіку застосування здобутих знань, умінь і навичок. Переддипломна практика передбачає роботу в навчальних 
закладах, на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства. Перевага надається місцевим і 
регіональним організаціям. Здобувачі мають право проходити практику в установах та на підприємствах, з якими 
Університет уклав договори або самостійно, знайти базу проходження практики. На час проходження практики 
здобувачеві призначається керівник з числа провідних науково-педагогічних працівників кафедри, який консультує 
і перевіряє його практичні навички. На базах практики до її керівництва залучаються адміністрація та фахівці-
наставники. 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 
програми переддипломної практики, розробленої 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: ЗК5. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово, ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою, ЗК7. Навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій, ЗК10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. Розвитку soft skills сприяє використання таких методів навчання: проблемно-
орієнтоване навчання та робота в групах, презентації, дискусії, ділові ігри, інтерактивні завдання,
публічні виступи, розповіді-пояснення. Соціальні навички, також, розвиваються за рахунок участі здобувачів вищої 
освіти в наукових конференціях (Бірюкова О., Кузнецова Г., Крівенко Д., Велічко І.), 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 переддипломної практики, захисту курсових та 
кваліфікаційної роботи, а також участі в офіційних заходах, конференціях (http://math.od.ua/).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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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 освітніх компонентів 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 
дисципліни складається з контактних годин (лекцій, практичних лабораторних), самостійної роботи, підготовки та 
проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін. 
Співвідношення самостійної та аудиторної роботи здобувача визначається структурою конкретної навчальної 
дисципліни (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 15 год самостійної роботи. Для 
виконання курсової роботи в план додають 30 год самостійної роботи. Згідно з навчальним планом загальна 
кількість аудиторних годин складає 632 год, з них лекції становлять 380 год, практичні заняття - 144 год, 
лабораторні - 108. На самостійну роботу відведено 2068 год, що, крім підготовки до занять, включає виконання 
кваліфікаційної роботи, та проходження переддипломної практики.  

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 Університету: https://op.edu.ua/vstup/rules 

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

Відповідно до "Правил прийому до Університету" для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за 
спеціальністю 113 «Прикладна математика» абітурієнти складають фахове випробування за програмою, яка 
відповідає ОПП «Прикладна математика» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та Єдиний іспит з іноземної 
мови. Білети фахового випробування складаються з тестових питань чотирьох структурних одиниць, щодо освітніх 
компонентів ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Результати навчання за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти є базовими для навчання за ОПП «Прикладна математика» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти та мають продовження в освітніх компонентах професійної підготовки. Програма вступного фахового 
випробування (ВФВ) доступна за посиланням: https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/offer/files/_113_m.pdf. 
Викладачі надають тестові запитання відповідно до  робочих навчальних програм дисциплін, ПРН яких винесені на 
ВФВ. Конкурсний бал складається з суми балів за єдиний іспит з іноземної мови з ваговим коефіцієнтом 0,25, за 
фахове вступне випробування з ваговим коефіцієнтом 0,75 та 10 % від суми середнього балу документу про раніше 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень освіти та додаткові бали, що зараховуються за рішенням приймальної 
комісії категоріям осіб, які визначаються правилами прийому до Державного університету «Одеська політехніка».

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 6.1, абзац 4 – 
"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).
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• 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)?

До 2019 року в Університету була практика проведення додаткового вступного фахового випробування для 
абітурієнтів, які отримали ступінь бакалавра за іншими спеціальностями. З 2020 року всі абітурієнти складають 
один іспит зі спеціальності. Здобувачі, які опановують спеціальність 113 «Прикладна математика» та навчаються в 
Українсько-німецькому навчально-науковому інституті, Українсько-польському навчально-науковому інституті, 
Українсько-іспанському навчально-науковому інституті, мають можливість отримати другий диплом в 
університетах-партнерах Університету в межах Міжнародної кредитної мобільності програми ЄС Еразмус+. На ОП  
«Прикладна математика» таких випадків 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/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf;
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; 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 «Прикладна математика» 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

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), 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 (ігрове 
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 магістерській 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 

Сторінка 9



забезпечується можливістю вільного вибору здобувачем вибіркових ОК; тем РР, РГР, КР та кваліфікаційної роботи; 
вибору місць проходження переддипломної практики; участі у НДР, 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 
навчального процесу" (https://op.edu.ua/document/2492), 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 Університеті» (https://op.edu.ua/document/2492) 
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. Поінформованість здобувачів також 
забезпечує академічний календар Університету – витяг для здобувачів з відповідного Наказу ректора про 
організацію навчального процесу в Університеті (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 наукову роботу 
здобувачів" (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, всі 
кваліфікаційні роботи в обов'язковому порядку включають елементи досліджень. Для забезпечення освіти на основі 
досліджень організуються тематичні заняття, в яких порушуються питання, що вимагають дослідження, а також ті, 
що привертають увагу магістрантів 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 (Бірюкова О., Кузнецова Г., Тешин А.). На кафедрі 
прикладної математики та інформаційних технологій, виконується держбюджетна тема № 181-132 "Моделювання 
систем, що самоорганізуються, та керованих дінамічніх систем", в розробці якої беруть участь магістранти (Ярош К.) 
У методичних вказівках до виконання кваліфікаційної роботи в обов'язковому порядку передбачена наявність не 
менш як однієї публікації про проведені розробки і їх апробація шляхом участі в наукових міжнародних або 
українських конференціях. Інститут комп'ютерних систем (ІКС) є організатором випуску (4 рази на рік) двох 
фахових наукових журналів категорії "Б": "Прикладні аспекти інформаційних технологій" (aait.opu.ua) і "Вісник 
сучасних інформаційних технологій" (hait.opu.ua), де здобувачі мають можливість публікувати свої наукові 
дослідження безкоштовно. Також у Державному університеті «Одеська політехніка» випускається науковий журнал 
«Електротехнічні та комп’ютерні системи» (http://195.22.133.17/ua) (Тарнавська К.)  Крім того, ІКС проводить 4 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій (Бірюкова О., Кузнецова Г., Крівенко Д., Велічко 
І.). Здобувачі також публікуються в щомісячному журналі "I Science. Актуальні наукові дослідження в сучасному 
світі" (https://iscience.in.ua/) (Тітов М., Іванов М., Ушаков В.) 

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 є "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 
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з прикладної математики зазнала такі зміни: в загальну частину, на прохання студентів, була перенесена 
дисципліна "Теорія часових рядів", а дисципліна "Дискретні моделі" у вибіркову. Було введено практичні заннятя у 
обсязі 16 год (https://op.edu.ua/education/programs/mag-113-0). 

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.). А також, 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 
семінар в гр. АВ-161 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 Університеті» (https://op.edu.ua/document/2492) . 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, дослідницької роботи тощо. Форми контрольних заходів оцінювання підсумкового контролю:  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 
поточного контролю 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 
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.
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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 освітню програму, а також кожним викладачем окремої ОК на першому 
аудиторному занятті. 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)?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» другого (магістерського) рівня вищої освіти 
відсутній.

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).
 - "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 обов'язково доводить до відома здобувачів 
підсумковий бал за двома модулями і вносить 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
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"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” (Козак Д., Кривенко Д., Ярош К. ліквідували борг за ОК 
«Методи експертного оцінювання» впродовж перших 2-х тижнів від початку другого СМ ). 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” (Козак Д., Кривенко Д., Ярош К. пересклали екзамен з ОК «Методи 
експертного оцінювання» ). 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 спірних питань у складі: голови – Директора ІКС, 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. 
Комісія аналізує 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, призначеною Директора ІКС, 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" 
(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.
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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 веб-сайт 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/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf) на кафедрі діє комісії з академічної 
доброчесності (далі – Комісія) (Юхименко Б. І., Діленко В. О., Волкова Н. П.) 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/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf).
В ОК «Інтелектуальна власність та авторське право» окрема тема присвячена питанням змісту та популяризації 
академічної доброчесності.

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 «Прикладна математика» 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 
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 ІКС.

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 "Кар'єра центр" (https://op.edu.ua/employers), що дозволяє залучити практиків для 
реалізації освітнього процесу і подальшого працевлаштування. Крім того, рецензування випускних кваліфікаційних 
робіт здійснюється зовнішніми спеціалістами, працівниками IT фірм або провідними викладачами інших вищих 
навчальних закладів. Магістранти, які у другій половині дня вже працюють у вітчизняних або зарубіжних IT фірмах, 
використовуюсть реальні матеріали при розробці розділів кваліфікаційної роботи (ст. групи АВ-161 Козак Д.). 

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 
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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), іноземний 
науковець prof. Alex Stokolos провів семінар про навчання в Університеті Южної Джорджиї та інших університетах 
США (17.09.2020). 

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 
«Контроль якості програмного забезпечення». Відбувається стажування викладачів в провідних фірмах і компаніях, 
наприклад: Юхименко Б.І. (НВКЦ ОДІС-W); 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 науко-
метричної 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

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 opu.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 
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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 
«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 «Прикладна математика» 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 здійснюєтьс 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 (за 
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потреби організовується перенесення осіб з інвалідністю в корпусах, де відсутні ліфти. Для 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 «Прикладна математика» 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» No 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

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 веб-сайті Університету оприлюднено для публічного обговорення проєкти: «Положення 
про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми» (https://op.edu.ua/document/9333) та 
«Процедура затвердження освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/9335), які розроблено Радою з якості 
освітньої діяльності.

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 «Прикладна математика» 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 «Прикладна 
математика» набуло наступних змін: удосконалено перелік фахових компетентностей та відповідних результатів 
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навчання у відповідності до проєкту Стандарту, додано Інформаційний додаток А – Співвідношення 
компетентностей, результатів навчання до вибіркових освітніх компонентів, змінені матриці співвідношеннь 
компетентностей до ОК та ПРН до компетентностей, внесені зміни у таблицях 4.1,4.2, 5.1, 5.3, а також структурно-
логічна схема ОП, внаслідок внесення змін в НП, які були запропоновані здобувачами на НПП 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), Мала В.С. (2018 р. вступу); 
Тарнавська К.Ю., Маркелова Г. П. (2019 р. вступу); Велічко І. М., Бірюкова О.В. (2020р. вступу). 

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

Студентське самоврядування: вивчає ставлення до навчального процесу; враховує думки здобувачів, щодо 
вненсення пропозицій, що стосуються змісту програми; бере участь в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітного процесу; веде інформаційний канал, в якому публікується вся релевантна інформація. 
Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах здобувачів: беруть 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітного процесу, науково-дослідної роботи; проводять 
організаційні, просвітницькі, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; берут участь у заходах 
щодо забезпечення якості вищої освіти;  вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм 
(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 ОП 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 
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 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 «Прикладна математика» (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.)- з.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, для поглибленого вивчення дисципліни «Дискретні моделі» було враховано 
відгуки випускників і введено практичні заняття (протокол № 9 від 29.04.2021). На розширеному засіданні Ради з 
якості освітньої діяльності Університетц від було визначено, що ОПП «Прикладна математика» відповідає вимогам 
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підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня(протокол №2 от 03.09.2021). 

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 «Прикладна математика» 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 спрямована на забезпечення його високої репутації та 
конкурентноспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим  
стандартам якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). 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/about/regulations, де передбачено трирівневу структуру СВЗЯ.  
Перший рівень формують кафедри та академічна спільнота Університету, в т.ч. здобувачі: 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 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). 
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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/mag-113-0

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП:
- наявність кваліфікованого ПВС із профільною освітою;
-унікальний 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 магістрів;
-наявність національної та міжнародної системи академічної кредитної мобільності.
Слабкі сторони освітньої програми:
- відсутній стандарт освіти;
- бажано активизувати залучення роботодавців - працівників наукових установ відповідного профілю для 
проведення аудиторних занять;
- недостатня фінансова підтримка магістрантів для участі в міжнародних конференціях за межами країни.

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

Перспективні напрями розвитку ОПП підготовки магістрів за спеціальністю 113 «Прикладна математика»:
1.Участь у наукових і освітніх проєктах міжнародного рівня.
2.Розширення участі кола стейкхолдерів в процесі коректування і подальшої реалізації ОПП.
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 
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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: 14.09.2021 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

Теорія та методи 
прийняття рішень

навчальна 
дисципліна

Теорія та методи 
прийняття 

рішень(2021).pdf

gqCSdbpcmNt9HnA
Fu9NSCe2ncSTe3Go

H+YiXkxe9ZPA=

Клас - ауд. 322 Проектор (Brain) 
– 1 шт
Ноутбук (HP-65306)– 1 шт

Інтелектуальний 
аналіз даних

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальний 
аналіз даних 

(2021).pdf

VP+dVNQjlB9/wF+2
Or7BtUSpk3NI5Ma8

BW+vqMwlsog=

Клас - ауд. 322 ГНК Проектор 
(Brain) – 1 шт.
Ноутбук (HP-65306)– 1 шт.
Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГНК, 52 м2
ПЕОМ Intel 1,6;2gb;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 
1400;2000;2gb;250;19’’- 9шт
ПЕОМ Intel 7400;2,8Ггц; 2Gb; 
320Gb; 19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2gb;500;22’’- 5шт
ПЕОМ Pentium 1,8;2gb;160;17’’-5 
шт
Проектор (SONY-VPL-EX7)– 1 шт
Ноутбук (HP-65306) – 1 шт
Windows 10 Education
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).

Сучасні технології 
програмування

навчальна 
дисципліна

Сучасні технології 
програмування 

(2021).pdf

QuDvkoxAbCuKZpSy
3yiJNl56gdraP0Ktak

XapVMDYsw=

Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГНК, 52 м2
ПЕОМ Intel 1,6;2gb;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 
1400;2000;2gb;250;19’’- 9шт
ПЕОМ Intel 7400;2,8Ггц; 2Gb; 
320Gb; 19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2gb;500;22’’- 5шт
ПЕОМ Pentium 1,8;2gb;160;17’’-5 
шт
Проектор (SONY-VPL-EX7)– 1 шт
Ноутбук (HP-65306) – 1 шт
Windows 10 Education
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).

Економіко-
математичне 

навчальна 
дисципліна

Економіко-
математичне 

HSIA3DN7c86coBn8
+t5JCzzLQS/SJw4g

Клас - ауд. 322 ГНК 
Проектор (Brain) – 1 шт



моделювання 
інноваційних процесів

моделювання 
інноваційних 

процесів (2021).pdf

W8UCe58HAUQ= Ноутбук (HP-65306)– 1 шт

Методи експертного 
оцінювання

навчальна 
дисципліна

Методи 
експертного 
оцінювання 
(2021).pdf

RZdWovteDf4YSlRn
HXXS1qyTAk4O2zzS

UAzIPqObr0k=

Клас - ауд. 322 ГНК 
Проектор (Brain) – 1 шт
Ноутбук (HP-65306)– 1 шт

Теорія часових рядів навчальна 
дисципліна

Теорія часових 
рядів (2021).pdf

WvzgGQgVpfyjGilG2
lSt7Y0qp0obFz5J73f

D1hvFrQU=

Клас - ауд. 322 ГНК 
Проектор (Brain) – 1 шт
Ноутбук (HP-65306)– 1 шт

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота (2021).pdf

3eQwlfE2sZfV81vxzg
SyADStBT6JyGIN+Z

NOw7y1zvw=

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика(2021).pdf

vofNIhfVWnlx5wx8n
k8BO8C0j9bkFg0y8

a7QEwTOM3k=

Професійна педагогіка навчальна 
дисципліна

Професійна 
педагогіка 
(2021).pdf

sCPgHlsmoA2xzunL
WxiU0gYZNx5M/1u
Aro0rmQtmaCM=

Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet (у т.ч. 
НТБ університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

Інтелектуальна 
власність та авторське 
право

навчальна 
дисципліна

Інтелектуальна 
власність та 

авторське 
право(2021).pdf

IdhOazu3bCVn8rHN
Ur39/C69CG8tzfl5B

GTvwsSHV24=

Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet (у т.ч. 
НТБ університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

Професійна іноземна 
мова

навчальна 
дисципліна

Професійна 
іноземна мова 

(2021).pdf

dVGVfCOVqmJTF8X
6kOgGK5+O0C10u0

kbjJ6v1ewXatM=

Клас - ауд. 414 адм.
Проектор  – 1 шт
Магнітна дошка– 1 шт
ПЕОМ -3шт
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).

Комп’ютерна алгебра навчальна 
дисципліна

Комп'ютерна 
алгебра (2021).pdf

J4tK+gqLBh4B5Vhy
p3hWMQxHVBTm3
oXoT32EIRrwu3c=

Клас - ауд. 322 ГНК 
Проектор (Brain) – 1 шт.
Ноутбук (HP-65306)– 1 шт.
Комп’ютерний клас ауд. № 337 
ГНК, 52 м2
ПЕОМ Intel 1,6;2gb;160;19’’-5шт
ПЕОМ Intel 
1400;2000;2gb;250;19’’- 9шт
ПЕОМ Intel 7400;2,8Ггц; 2Gb; 
320Gb; 19’’-3шт
ПЕОМ Intel Pentium 
DC/E5400/2gb;500;22’’- 5шт
ПЕОМ Pentium 1,8;2gb;160;17’’-5 
шт
Проектор (SONY-VPL-EX7)– 1 шт
Ноутбук (HP-65306) – 1 шт
Windows 10 Education
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

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 Сучасні 
технології 
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, 4, 
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 
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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 
 

386215 Корнещук 
Вікторія 
Вікторівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

040202 
Соціальна 

робота, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 008878, 

виданий 
06.10.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001760, 
виданий 

11.11.1998, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001850, 
виданий 

20.04.2001, 
Атестат 

професора 
12ПP 007604, 

виданий 
19.01.2012

31 Професійна 
педагогіка

Рівень кваліфікації
Доктор педагогічних 
наук

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, 14, 15.

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів з курсу
Корнещук В. В. 
Професійна 
підготовка фахівців у 
закладах вищої освіти 
: навч. пос. / В. В. 
Корнещук, Т. Д. 
Федірчик. – Одеса : 
ФОП Бондаренко М. 
О., 2018. – 109 с.

Наявність наукових 
публікацій
1. Korneshchuk V. V. 
Professional Training of 
Future Social Workers: 
Foreign Experience 
Review  / V. V. 
Korneshchuk // Наука 
і освіта, 2017. – № 4. – 
С. 29–33. (Web of 
Science)
2. Viktoriia 



Korneshchuk, Yuliia 
Kolodiichuk. 
Professional Training of 
Future Social Workers 
and Its Efficiency // 
Revista Românească 
pentru Educaţie 
Multidimensională, 
2019, Volume 11, Issue 
4, pages: 100–112. 
(Web of Science)
3. Корнещук В. В. 
Теорія і практика 
професійної 
підготовки майбутніх 
соціальних 
працівників : 
монографія / В. В. 
Корнещук, Ю. В. 
Колодійчук, М. В. 
Боделан. – Одеса : 
ФОП Бондаренко 
М.О., 2018. – 297 с.
4. Корнещук В. В. 
Педагогічні інновації 
в системі професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців 
соціономічної сфери 
// Професійна 
підготовка майбутніх 
фахівців 
соціономічної сфери: 
педагогічні інновації : 
монографія. – Одеса: 
ФОП Бондаренко 
М.О., 2019. – C. 15–26.
5. Корнещук В. В. 
Тенденції і 
перспективи 
дослідження проблем 
професійної 
підготовки соціальних 
працівників у ВНЗ / В. 
В. Корнещук // 
Збірник наукових 
праць «Педагогічний 
альманах» КВНЗ 
«Херсонська академія 
неперервної освіти» – 
2016. –  Вип. 30. – С. 
256-260.
6. Корнещук В. В. 
Порівняльний аналіз 
практичної підготовки 
майбутніх соціальних 
працівників в Україні 
та за кордоном / В. В. 
Корнещук, Ю. В. 
Колодійчук // 
Науковий вісник 
Миколаївського 
національного 
університету імені В. 
О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки : 
збірник наук. праць. – 
Миколаїв: МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 
2017. – № 3 (58). – С. 
208–212.
7. Корнещук В. В. 
Напрями підвищення 
ефективності 
професійної 
підготовки соціальних 
працівників у ЗВО / В. 
В. Корнещук // 
Науковий вісник 
Миколаївського 
національного 



університету імені В. 
О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки : 
збірник наук. праць. – 
Миколаїв: 
МНУ імені В. О. 
Сухомлинського, 
2018. – № 3 (62), 
вересень 2018. – Т. 2. 
– С. 161–165. 
8. Корнещук В. В. 
Функціонально-
компетентнісний 
підхід до магістерської 
підготовки майбутніх 
фахівців із соціальної 
роботи // Науковий 
вісник 
Миколаївського 
національного 
університету імені В. 
О. Сухомлинського. 
Педагогічні науки : 
збірник наук. праць. – 
Миколаїв: МНУ імені 
В. О. Сухомлинського, 
2019. – № 3 (66), 
вересень 2019. – С. 
120–126. 
9.  Корнещук В. В. 
Педагогічні 
дисципліни в системі 
магістерської 
підготовки фахівців 
соціономічних 
професій: матеріали 
Одинадцятої 
міжнародної наук.-
практ. конф.   
[«Актуальні 
дослідження в 
соціальній сфері»], 
(Одеса, 17 травня 2018 
р.). – Одеса: ФОП 
Бондаренко М.О., 
2018. – C. 162–164.

385638 Волкова 
Наталія 
Павлівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

21 Теорія та 
методи 
прийняття 
рішень

Освіта: Одеський 
Державний 
університет, 1992 р.
Спеціальність – 
«Механіка».
Кваліфікація –  
механік, математик- 
прикладник.
Кандидат технічних 
наук, спеціальність
05.13.23 – Системи та 
засоби штучного 
інтелекту, 2021р. 
Затверджено МОН 
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, 4, 
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. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з  дисципліни 
«Теорія та методи 
прийняття рішень» 
для студентів напряму 
підготовки 7.080201 — 
«Прикладна 
математика»     / Укл.: 
Волкова Н.П. Одеса: 
ОНПУ, 2016.  — 9 с. 
http://memos.library.o
pu.ua:8080/memos/jsp
/materials.iface?
specId=382&discId=28
397
2. Конспект лекцій по 
курсу «Теория и 
методы принятия 
решений» для 
студентів за напрямом 
6.040301 — 
«Прикладна 
математика». / Укл.: 
Волкова Н.П. Одеса: 
ОНПУ, 2016.  — 84 с. 



http://memos.library.o
pu.ua:8080/memos/jsp
/materials.iface?
specId=382&discId=28
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Підвищення 
кваліфікації: 
Херсонський 
національний 
політехнічний 
університет, (тренінг в 
рамках Европейського 
проекту Game Hub) 
сертифікат, Creative 
thinking and digital 
business making, 
17.10.2016 - 20.10.2016 
р.

ФОП Герганова 
Максима Леонідовича 
(2842415651), м. Одеса 
(10.06.20 р. – 05.08.20 
р.)
ФОП Герганова 
Максима Леонідовича 
(2842415651), м. Одеса 
(01.09.20 р. – 25.09.20 
р.)

Захист кандидатської 
дисертації 8 квітня 
2021. Тема: «Моделі і 
методи сегментації 
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статистичних текстур 
в системах 
комп'ютерного 
розпізнавання 
зорових образів»

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 Комп’ютерна 
алгебра

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, 
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, 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine, 
ONPU, 29(105), p. 163-
170.
9.Vostrov  G., Yakshyn 
I., Modeling of the  
primitive  roots 
structure the are  
associated with given 
prime numbers. 
Journal Electrotechnic 
and  Computer Systems 
, ISSN 2221-3805, 
Ministry of Education 
and Science of Ukraine, 
ONPU. 29(105), p. 171-
176
10.Vostrov G.,Opiata R., 
Generalized Artina 
Hypothesis and 
Information Model  its 
Solution . Journal  
Electrotechnic and 
Computer Ststems, 
ISSN 2221-
3805,Ministry of 
Education and Science 
of Ukraine, ONPU, 
20(105), p. 177-185. 
11.Vostrov G.,  Opiata 
R., Analysis of the 
structures of algebraic 
dynamical  systems 
based on f computer  
solution  of  the 
generalized  Artin’s  
hypothesis, 30[106] 
2019, 124-134 pp.  
Journal  Electrotechnic  
and computer systems, 
Index Copernicus  
International.    
12. Vostrov G.,  
Ponomarenko  O.,  
Analysis of smooth 
numbers search 
methods for solving the 
discrete logarithm  
problem, 30[106] 2019,  
147-152pp., Journal  
Electrotechic  and  
computer  systems,   
Index Copernicus  
International.
13. Dermenzhy I., 
Vostrov G., Analysis  of 
the factorization 
method based on 
elliptic  curves theory,  
30[106] 2019, 199-
209pp., Journal 
Electrotechnic  and  
computer systems, 
Index  Copernicus 



International.
14. Vostrov G., 
Khrinenko  A., 
Mathematical  
foundation  of  
information  
technologies in modern 
nonlinear  dynamical 
systems, 29[106] 2019., 
Journal   Electrotechic  
and  computer  systems,   
Index   Copernicus  
International.
15. Vostrov G., 
Khrinenko A., Structure 
analysis op foactal and 
chaotic components    
of cyclic trajectories for 
congruent   nonlinear 
dynamical maps .ISSN 
2221. 3805, 
Tелектротехнічні та 
комп’ютерні  системи, 
2021, №34 (110)
16. Vostrov G., Opiata 
R. Modeling the 
processes of forming 
classes of prime 
numbers and evaluating 
the constant of Artin’s 
generalized hypothesis 
of basis of analytical 
and computer methods 
their formation. ISSN 
2221.3805. 
Електротехнічні та 
комп’ютерні системи 
2021, №34 (110)

Публікації у 
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виданнях, що 
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1. Vostrov, G., 
Khrinenko, A. 
Mathematical models 
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nonlinear dynamical 
systems CEUR 
Workshop Proceedings, 
2021, 2845, стр. 308–
320.
2. Vostrov, G., 
Khrinenko, A. 
Mathematical modeling 
of formation processes 
of sequences with 
fractal elements of 
periodical chaotic 
dynamical system 
trajectories. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2020, 2711, стр. 93–
106.
3. Vostrov, G., Opiata, 
R. Probabilistic 
methods in computer 
simulation of the 
formation of classes of 
primes and estimation 
of the constants of the 
generalized artin 
hypothesis. CEUR 
Workshop Proceedings, 
2020, 2711, стр. 401–
415.



4. Vostrov, G., Opiata, 
R. Dynamic Processes 
of Formation Classes of 
Prime Numbers in a 
Probabilistic Model of 
Mathematical 
Computer Proof of the 
Generalized Artin 
Hypothesis. 2019 11th 
International Scientific 
and Practical 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies, ELIT 
2019 - Proceedings, 
2019, стр. 102–107.
5. Vostrov, G., 
Dermenzhy, I. The 
Concept of Machine 
Learning and Elliptic 
Curves United 
Approach in Solving of 
the Factorization 
Problem 2019 11th 
International Scientific 
and Practical 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies, ELIT 
2019 - Proceedings, 
2019, стр. 87–91.  

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

Підвищення 
кваліфікації: 
ТОВ «Люксофт-
Україна», довідка від 
25.02.16 , тема – 
«Сучасні технології 
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–24.02.2016 р.)
СО ПАТ МТБ Вальчук 
Олена Федорівна 
(2842415651) (16.11 –
15.01.2021 р.)

385604 Діленко 
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омбудсмену в Україні 
та світі: історико-
правовий аспект // 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Історія. - 
Вип. № 37. 2017. – 
Одеса: Екологія, 2017. 



-  С. 123-137.
5. Кривдіна І.Б.,  
Чістякова І.М.  
Інститут омбудсмену в 
Україні: історико-
правовий аспект // 
Інтелігенція і влада. 
Збірник наукових 
праць. Серія: Історія. - 
Вип. № 35. 2016. – 
Одеса: Екологія, 2016. 
-  С. 136-149.

Наявність виданого 
підручника, 
навчального 
посібника або 
монографії
1. Кривдіна І.Б. 
Культура і влада: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти 
(у співавторстві). — К.: 
Каравела, 2020. — 148 
с.
2. Кривдіна І.Б. 
Політологія: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей вищих 
закладів освіти (у 
співавторстві). – К.: 
Каравела, 2019. – 168 
с.
3.Кривдіна І.Б. 
Міжнародні 
відносини: 
Навчальний посібник 
для студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти 
(у співавторстві). – К.: 
Каравела, 2019. –178 с.
4. Кривдіна І.Б. 
Інтелектуальна 
власність та авторське 
право: Навч. посіб. 
для студ. вищих 
закладів освіти. (у 
співавторстві). –К.: 
Каравела, 2019. –204 
с.
5. Кривдіна І.Б. 
Наукова діяльність. 
Патентознавство. 
Інтелектуальна 
власність: Підручник 
(у співавторстві). — К.: 
Каравела, 2016. — 232 
с.
6. Kryvdina I. Research 
activities. Patent. 
Intellectual Property: 
Tutorial for students 
non-legal professions (у 
співавторстві). – K.: 
Caravela, 2016. – 116 p.

Наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників / 
посібників для 
самостійної роботи 
студентів та 
дистанційного 



навчання, конспектів 
лекцій/практикумів / 
методичних вказівок : 
1.Конспект лекцій з 
дисципліни «Основи 
соціальних наук. 
Трудове та 
підприємницьке 
право» для студентів 
спеціальностей: 029 
«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа»,  053 
«Психологія», 061 
«Журналістика», 101 
«Екологія», 122 
«Комп'ютерні науки», 
131 «Прикладна 
механіка», 132 
«Матеріалознавство», 
133 «Галузеве 
машинобудування», 
136 «Металургія», 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка», 143 
«Атомна енергетика», 
144 
«Теплоенергетика», 
151 «Автоматизація та 
комп'ютерно-
інтегровані 
технології», 152 
«Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна 
техніка», 161 «Хімічні 
технології та 
інженерія», 163 
«Біомедична 
інженерія», 171 
«Електроніка», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища», 226 
«Фармація, 
промислова 
фармація», 231 
«Соціальна робота», 
274 «Автомобільний 
транспорт» денної 
форми навчання І 
курсу І семестру або ІІ 
курсу ІІІ або ІV 
семестру / Укл.: В.В. 
Латишева., І.Б. 
Кривдіна, Чістякова 
І.М., Білоусов О.С., 
Татакі Д.Д., Шевченко 
Т.В., Моісеєва Т.М. - 
Одеса: ОНПУ, 2020. – 
128 с. / КЛ11467 
10.07.2020, №7486-
РС-2020
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Правознавство» для 
студентів напряму 
підготовки 6.170103 
«Управління 
інформаційною 
безпекою» / Укл.: І.М. 
Чістякова, В.П. 
Марущак, Т.М. 
Моісеєва, І.Б. 
Кривдіна, О.С. 
Білоусов, В.О. Бабіна, 
Б.Г. Шевченко. – 
Одеса: ОНПУ, 2015. – 
75 с. / КЛ10524 
12.04.2019, № 6798-



РС-2019.
3. Методичні вказівки 
до контрольних робіт 
для студентів 
Інституту 
дистанційної та 
заочної освіти з 
дисципліни 
«Господарське право» 
для студентів 
спеціальностей: 051 
«Економіка», 071 
«Облік і 
оподаткування», 073 
«Менеджмент», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність» заочної 
форми навчання ІІ 
курсу ІІІ семестру та 
ІІІ курсу V семестру / 
Укл.: Кривдіна І.Б., 
Латишева В.В., Гайтан 
В.В. - Одеса: ОНПУ, 
2018. – 10 с. / 
МВ09844 16.10.2018, 
№ 6154-РС-2018.

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п'яти публікацій;
1. Кривдіна І.Б., 
Гайтан В.В. НАЗЯВО в 
системі зовнішнього 
контролю та оцінки 
якості вищої освіти в 
Україні: міжнародний 
досвід та вітчизняні 
реалії  / Гуманітарні 
науки у контексті 
суспільно-політичних 
викликів: зб. 
матеріалів 
Міжнародної наук.-
практ. конф., Одеса, 
21-22 травня 2020 р. / 
Редкол.: Л.І. 
Сухотеріна (голова 
редколегії), І.Б. 
Грушицька, О.А. 
Шановська. – Одеса: 
БМВ, 2020. – C. 26-28.
2. Кривдіна, І.Б., 
Овчаренко, Т.Д. 
Захист державної 
мови на 
законодавчому рівні в 
Україні та Польщі: 
порівняльний аналіз 
// Актуальні питання 
державно-правого 
розвитку України: 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (10-12 
червня 2020 р., м. 
Одеса). — К.: 
Каравела, 2020. — 
С.14-17.
3. Кривдіна І.Б., 
Овчаренко Т.Д. 
Використання 
міжнародного досвіду 



при впровадженні 
посади поліцейського 
офіцеру громади в 
Україні, його 
правовий статус // 
Актуальні питання 
державно–правового 
розвитку України: 
Матеріали ІV 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (26-28 
червня 2019 р., м. 
Одеса). – К.: Каравела, 
2019. – С. 18-22.
4. Кривдіна І.Б., 
Чістякова І.М. 
Реформування 
Верховного Суду в 
Україні: міжнародний 
досвід та вітчизняні 
реалії //  
Реформування 
публічного 
управління та 
адміністрування: 
теорія, практика, 
міжнародний досвід: 
матеріали 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф. за 
міжнар. участю. 26 
жов. 2018 р. – Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2018. – 
С. 446-447.
5. Кривдіна І.Б. Роль 
Організації 
Об'єднаних Націй у 
вирішенні проблем 
внутрішньо 
переміщених осіб в 
Україні // Актуальні 
питання державно–
правового розвитку 
України: Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
присвяченої світлій 
пам'яті нашого друга 
та колеги Сергія 
Харлампійовича 
Яворського (21-23 
червня 2017 р., м. 
Одеса). – К.: Каравела, 
2017. - С. 47-52.

Навчально-методичні 
матеріали з 
дисципліни:
1. Кривдіна І.Б. 
Інтелектуальна 
власність та авторське 
право: Навч. посіб. 
для студ. вищих 
закладів освіти. (у 
співавторстві). – К.: 
Каравела, 2019. –204 
с.
2. Кривдіна І.Б. 
Наукова діяльність. 
Патентознавство. 
Інтелектуальна 
власність: Підручник 
(у співавторстві). — К.: 
Каравела, 2016. — 232 
с.
3. Kryvdina I. Research 
activities. Patent. 
Intellectual Property: 
Tutorial for students 



non-legal professions (у 
співавторстві). – K.: 
Caravela, 2016. – 116 p.
4. Конспект лекцій з 
дисципліни «Наукова 
діяльність. 
Патентознавство. 
Інтелектуальна 
власність» для 
студентів 
спеціальностей 8. 
02010101 
«Культурологія», 
8.04030201  
«Інформатика», 
8.05070103 
«Електротехнічні 
системи. 
Електроспоживання», 
8.05070108 
«Енергетичний 
менеджмент», 
8.05010102 
«Інформаційні 
технології 
проектування», 
8.05080201 
«Електронні прилади 
та пристрої», 
8.05090101 
«Радіотехніка», 
8.05090102 
«Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення та 
телебачення», 
8.05090103 
«Радіоелектронні 
пристрої системи та 
комплекси», 
8.05090201 
«Радіоелектронні 
апарати та засобі», 
8.05090203 
«Інтелектуальні 
технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки», 8.17010201 
«Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки», 8.02010501 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність», 
8.13010201 
«Соціальна робота» / 
Укл.: Чістякова І.М., 
Татакі Д.Д., Воробйова 
Г.В., Кривдіна І.Б., 
Бабіна В.О. - Одеса, 
2016. – 123 с. / № 
3281-РС-2016, 
КЛ06984 18.02.2016.
5. Методичні вказівки 
до контрольних робіт 
для студентів 
Інституту 
дистанційної та 
заочної освіти з 
дисципліни «Наукова 
діяльність. 
Патентознавство. 
Інтелектуальна 
власність» для 
студентів 
спеціальностей: 
8.02010101 
«Культурологія», 
8.04030201  



«Інформатика», 
8.05070103 
«Електротехнічні 
системи. 
Електроспоживання», 
8.05070108 
«Енергетичний 
менеджмент», 
8.05010102 
«Інформаційні 
технології 
проектування», 
8.05080201 
«Електронні прилади 
та пристрої», 
8.05090101 
«Радіотехніка», 
8.05090102 
«Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення та 
телебачення», 
8.05090103 
«Радіоелектронні 
пристрої системи та 
комплекси», 
8.05090201 
«Радіоелектронні 
апарати та засобі», 
8.05090203 
«Інтелектуальні 
технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки», 8.17010201 
«Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки», 8.02010501 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність», 
8.13010201 
«Соціальна робота» 
заочної форми 
навчання ІІ курсу ІІ 
семестру / Укл.: 
Чістякова, І.М., 
Воробйова Г.В., 
Кривдіна І.Б., Бабіна 
В.О. - Одеса, 2016. – 13 
с. / № 3283-РС-2016, 
МВ06981 18.02.2016.
6. Методичні вказівки 
до самостійної роботи 
студента при 
підготовці до 
лекційних занять з 
дисципліни «Наукова 
діяльність. 
Патентознавство. 
Інтелектуальна 
власність» для 
студентів 
спеціальностей 8. 
02010101 
«Культурологія», 
8.04030201  
«Інформатика», 
8.05070103 
«Електротехнічні 
системи. 
Електроспоживання», 
8.05070108 
«Енергетичний 
менеджмент», 
8.05010102 
«Інформаційні 
технології 
проектування», 
8.05080201 



«Електронні прилади 
та пристрої», 
8.05090101 
«Радіотехніка», 
8.05090102 
«Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення та 
телебачення», 
8.05090103 
«Радіоелектронні 
пристрої системи та 
комплекси», 
8.05090201 
«Радіоелектронні 
апарати та засобі», 
8.05090203 
«Інтелектуальні 
технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки», 8.17010201 
«Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки», 8.02010501 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність», 
8.13010201 
«Соціальна робота» 
денної форми 
навчання V курсу Х 
семестру / Укл.: І.М. 
Чістякова, В.О. Бабіна, 
І.Б. Кривдіна. - Одеса: 
ОНПУ, 2015. –  22 с. / 
№ 3284-РС-2016, 
МВ06980 18.02.2016.
7. Методичні вказівки 
з використання 
словнику юридичних 
термінів та понять у 
самостійній роботі 
студента з дисципліни 
«Наукова діяльність. 
Патентознавство.  
Інтелектуальна 
власність» для 
студентів 
спеціальностей: 
8.02010101 
«Культурологія», 
8.04030201  
«Інформатика», 
8.05070103 
«Електротехнічні 
системи. 
Електроспоживання», 
8.05070108 
«Енергетичний 
менеджмент», 
8.05010102 
«Інформаційні 
технології 
проектування», 
8.05080201 
«Електронні прилади 
та пристрої», 
8.05090101 
«Радіотехніка», 
8.05090102 
«Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення та 
телебачення», 
8.05090103 
«Радіоелектронні 
пристрої системи та 
комплекси», 
8.05090201 



«Радіоелектронні 
апарати та засоби», 
8.05090203 
«Інтелектуальні 
технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки», 8.17010201 
«Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки», 8.02010501 
«Документознавство 
та інформаційна 
діяльність», 
8.13010201 
«Соціальна робота» 
денної форми 
навчання V курсу 10 
семестру / Укл.: 
В.О.Бабіна, І.М. 
Чістякова, І.Б. 
Кривдіна, Татакі Д.Д. - 
Одеса: ОНПУ, 2016. – 
27 с. / № 3274-РС-
2016, МВ06961 
15.02.2016;
8. Методичні вказівки 
з використання задач 
в самостійній роботі 
студента з дисципліни 
«Наукова діяльність. 
Патентознавство.  
Інтелектуальна 
власність» для 
студентів 
спеціальностей: 
8.02010101 
«Культурологія», 
8.04030201  
«Інформатика», 
8.05070103 
«Електротехнічні 
системи. 
Електроспоживання», 
8.05070108 
«Енергетичний 
менеджмент», 
8.05010102 
«Інформаційні 
технології 
проектування», 
8.05080201 
«Електронні прилади 
та пристрої», 
8.05090101 
«Радіотехніка», 
8.05090102 
«Апаратура 
радіозв’язку, 
радіомовлення та 
телебачення», 
8.05090103 
«Радіоелектронні 
пристрої системи та 
комплекси», 
8.05090201 
«Радіоелектронні 
апарати та засоби», 
8.05090203 
«Інтелектуальні 
технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки», 8.17010201 
«Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її 
обробки», 8.02010501 
«Документознавство 
та інформаційна 



діяльність», 
8.13010201 
«Соціальна робота» 
денної форми 
навчання V курсу 9 
семестру, V курсу 10 
семестру / Укл.: 
В.О.Бабіна, І.М. 
Чістякова, І.Б. 
Кривдіна, Татакі Д.Д. - 
Одеса: ОНПУ, 2016. – 
30 с. / № 3285-РС-
2016, МВ06982 
18.02.2016.

Публікації, дотичні до 
дисципліни:
1. Кривдина И.Б., 
Чистякова И.Н., 
Латышева В.В. 
Международная 
практика обеспечения 
конфиденциальности 
информации и 
защиты персональных 
данных // Власть и 
общество (История, 
теория, практика). 
Научный журнал. - № 
1 (49). 2019. – Том ІІ. - 
Тбилиси: Ассоциация 
открытой 
дипломатии, 2019. -  
С. 115-125. 
2. Кривдіна І., Гайтан 
В. Проблема 
нормативного 
забезпечення захисту 
прав людини у мережі 
Інтернет: 
міжнародний досвід 
та вітчизняні реалії // 
Філософія та гуманізм. 
– 2020. – Вип.1(11). – 
С. 51-60. (Index 
Copernicus)
3. Кривдина И.Б., 
Кутузова Н.Г., К 
вопросу о правовых 
аспектах 
информационной 
деятельности на 
Украине // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: зб. мат-лів Х 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., Одеса, 14-15 
вересня 2017 року / 
під заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – Полтава: 
Сімон, 2017. – С. 359-
362.

Підвищення 
кваліфікації 
1) підвищення 
кваліфікації в ОРІДУ 
НАДУ при 
Президентові 
України, кафедра 
державознавства та 
права 17.09.19 р. - 
17.10.19 р., тема: 
«Право та 
законотворчий процес 
в Україні та Світі» 
(довідка № 01-13-584 
від 18.10.2019 р.); 



2) навчально-
практичний семінар з 
підвищення 
кваліфікації 
«Дистанційні освітні 
технології. Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту» 
(09.10.2018 р. – 
24.12.2018 р.) 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
Посвідчення №61

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 Інтелектуальни
й аналіз даних

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, 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

Підвищення 
кваліфікації: 
ТОВ «Люксофт-
Україна», довідка від 
25.02.16 , тема – 
«Сучасні технології 



створення ПП», (25.01 
–24.02.2016 р.)

386667 Домброван 
Тетяна 
Іванівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДД 003201, 

виданий 
03.04.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 012730, 
виданий 

22.11.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001275, 
виданий 

25.02.1999, 
Атестат 

професора AП 
000627, 
виданий 

18.12.2018

34 Професійна 
іноземна мова

Професор кафедри 
граматики англійської 
мови, атестат АП № 
000627, 18.12.2018 р.

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, 9, 12, 19.

Наукові публікації
1. Language 
Development as a 
Change of the 
Parameter Pattern of 
the Language System // 
Psycholinguistics. 
Психолінгвістика: 
зб.наук.праць. Серія: 
Філологія. Переяслав-
Хм., 2018. Вип. 23(2). 
– с.66-80. DOI: 
10.5281/zenodo.121006
1 (Web of Science)
2. Development of 
Professional Maturity 
of Future Foreign 
Language Teachers by 
means of informational 
Technologies // Science 
and Education. 2018. 
Issue 4.  Pp. 137-143.  
DOI: 10.24195/2414-
4665-2018-4-19. (Web 
of Science)
3. A Sociolinguistic 
Experiment in Defining 
the Forms of 
Impoliteness // 
Psycholinguistics, 
25(2), pp. 323-337. 
DOI.org/10.31470/2309
-1797-2019-25-2-323-
337. (Web of Science)
4. Dombrovan, Tetiana. 
An Introduction to 
Linguistic Synergetics: 
Monograph. – UK: 
Cambridge Scholars 
Publishing, 2018. – X + 
142 p. ISBN (10): 1-
5275-0570-7; ISBN 
(13): 978-1-5275-0570-
4 (7,3 др.арк.) 
5. Dombrovan T.I. 
Diachronic 
linguosynergetics: 
Focus on phonetic 
changes in English // 
“Development and 
Modernization of 
Philological Sciences: 
Experience of Poland 
and Prospects of 
Ukraine”: Collective 
monograph. – Lublin: 
Izdevnieciba ‘Baltija 



Publishing’, 2017. – PP. 
111-129.

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів з курсу
1.Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Професійна 
англійська мова»  для 
здобувачів вищої 
освіти за 
cпеціальністю:     231  
Соціальна робота.   
Освітня програма:    
Соціальна робота.  
Рівень вищої освіти:  
другий 
(магістерський). 
Одеса: ОНПУ, 2020. 
113 с 
2.Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи з 
навчальної 
дисципліни  
«Професійна 
англійська мова» 
(Спеціальність:     231  
Соціальна робота; 
освітня програма: 
Соціальна робота; 
Рівень вищої освіти:  
другий 
(магістерський)). 
Одеса, 2020. 39 с.

Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Української 
асоціації когнітивної 
лінгвістики і поетики

Міжнародні 
стажування
1. “Education Process, 
Modern Methods of 
Scientific Research and 
Analyses: Experience of 
Schiller International 
University” (112 hours),
2. Міжнародний 
університет  імені 
Шиллера (м. 
Гайдельберг, 
Німеччина), 15-27 
липня 2016 р. 
Сертифікат № SC16H-
070702 
3. Люблінський 
науково-технічний 
парк (м. Люблін, 
Республіка Польща), 
14-20 серпня 2017 р.
Сертифікат (за фахом 
«Філологічні науки» в 
обсязі 3 кредити, 108 
годин).
4. Академія 
Полонійна в 
Ченстохові (м. 
Ченстохова, 
Республіка Польща), 
5-16 лютого 2018 р. 

 
 

  



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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН20. Вміти 
застосовувати 
засоби GRID- 
систем і 
технологій 
хмарних обчислень 
для проведення 
наукових 
досліджень.

Сучасні технології 
програмування

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

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

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

ПРН19. Вміти 
застосовувати 
методи і засоби 
штучного 
інтелекту для 
рішення 
прикладних задач.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Інтелектуальний 
аналіз даних

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

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

ПРН18. Вміти 
формалізувати 
інноваційні 
економічні і 
технічні процеси.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

ПРН17. Вміти 
застосовувати 
сучасні IT-
технології при 

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



розробці 
програмних 
систем, включно 
проектування, 
кодування, 
тестування.

захисти

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

ПРН16. Вміти 
організувати збір, 
класифікацію та 
розміщення 
інформації..

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

ПРН15. Вміти 
дискретизувати 
неперервні процеси.

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інтелектуальний 
аналіз даних

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

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

ПРН14. Вміти 
визначити основну 
та додаткову 
інформацію 
отриманих 
математичних 
рішень та їх 
використання.

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

Переддипломна 
практика

Самостійна робота з 
виконання індивідуального 

Диференційований залік



завдання переддипломної 
практики, консультування 
керівником практики.

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

ПРН13. Вміти 
оцінити точність 
отриманих рішень.

Теорія часових рядів Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

Інтелектуальна 
власність та авторське 
право

Лекційні заняття; практичні 
заняття; ділові ігри; 
інтерактивні завдання; 
публічні виступи, дискусії; 
розповіді-пояснення;; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальна або групова 
презентація, реферативна 
робота, залік

ПРН12. Вміти 
встановлювати 
зв'язок між 
фізичними 
процесами та 
описувати його 
математично.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

Теорія часових рядів Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Методи експертного 
оцінювання

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
індивідуальна або групова 
презентація, курсова робота, 
екзамен

Інтелектуальний 
аналіз даних

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

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

Теорія та методи 
прийняття рішень

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 



здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

ПРН11. Мати 
здібності до 
пізнання і оцінки 
методів 
інноваційної 
діяльності та 
використовувати 
їх при розробці 
математичних 
методів і IT-
технологій.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

Методи експертного 
оцінювання

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
індивідуальна або групова 
презентація, курсова робота, 
екзамен

Сучасні технології 
програмування

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

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

ПРН08. Вміти 
розробляти нові 
та модифікувати 
існуючі 
математичні 
методи і 
інформаційні 
технології та 
застосовувати в 
реальних умовах.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

Теорія часових рядів Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Методи експертного 
оцінювання

Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 



здобувача вищої освіти;
консультації викладача

письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
індивідуальна або групова 
презентація, курсова робота, 
екзамен

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттяхі опит 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інтелектуальний 
аналіз даних

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

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

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

Сучасні технології 
програмування

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

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

ПРН09. Знати 
іноземну мову, 
включно спеціальну 
термінологію, для 
проведення  
літературних 
оглядів, а також 
для аналізу, 
узагальнення та 
підтвердження 
наукових 
результатів.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Професійна іноземна 
мова

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
дистанційні завдання; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт

ПРН07.
Знати методи 
проведення 
досліджень та 
вміти аналізувати 
складність 
технічних систем, 
розуміти 
складність задач 
оптимізації цих 
систем та їх 
елементів, та 
вдосконалювати 
методики їх 
проведення.

Професійна іноземна 
мова

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
реферативна робота, залік

ПРН06.
Знати методи 
проведення 
досліджень та 
вміти аналізувати 
складність 

Інтелектуальна 
власність та авторське 
право

Лекційні заняття; практичні 
заняття; ділові ігри; 
інтерактивні завдання; 
публічні виступи, дискусії; 
розповіді-пояснення;; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 



технічних систем, 
розуміти 
складність задач 
оптимізації цих 
систем та їх 
елементів, та 
вдосконалювати 
методики їх 
проведення.

індивідуальна або групова 
презентація, реферативна 
робота, залік

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях,  
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інтелектуальний 
аналіз даних

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

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

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

ПРН05. 
Систематично 
читати 
літературу за 
фахом (у тому 
числі закордонну), 
складати 
реферати, 
анотації, 
аналітичні огляди 
тощо.

Професійна іноземна 
мова

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
письмові опитування; 
дистанційні завдання; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

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

ПРН4.
Вміти 
використовувати 
методи та 
методики 
проведення 
наукових та 
прикладних 
досліджень.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Комп’ютерна алгебра Лекційні заняття; 
лабораторні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
лабораторних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних  



контрольних робіт, залік

Методи експертного 
оцінювання

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
індивідуальна або групова 
презентація, курсова робота, 
екзамен

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях , 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інтелектуальний 
аналіз даних

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

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

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік

ПРН3. Уміння 
застосовувати 
знання і розуміння 
для розв’язання 
задач, які 
характерні обраній 
спеціальності.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

Теорія часових рядів Лекційні заняття; практичні 
заняття; самостійна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Методи експертного 
оцінювання

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові  та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
індивідуальна або групова 
презентація, курсова робота, 
екзамен

Економіко-
математичне 
моделювання 
інноваційних процесів

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
виконання двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Теорія та методи 
прийняття рішень

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях, 
розв'язання індивідуальних 
задач, виконання двох 
модульних контрольних 
робіт, курсова робота, залік



Сучасні технології 
програмування

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

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

ПРН2. Знати та 
розуміти 
закономірності, 
методи та підходи 
творчої та 
креативної 
діяльності, 
системного 
мислення у 
професійній сфері.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
реферативна робота, залік

ПРН10. Мати 
навики самостійної 
роботи, бути 
самокритичним, 
оцінювати 
величину ризиків, 
експериментів і 
результатів.

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях, 
дистанційні завдання,  
виконання двох модульних 
контрольних робіт, 
реферативна робота, залік

 


