
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50820 Інженерія програмного забезпечення

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Національний 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 50820

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

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 інженерії програмного забезпечення

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

Кафедра англійської філології та перекладу; кафедра міжнародних 
відносин та права; кафедра інтегрованих технологій управління 

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 385315

ПІБ гаранта ОП Любченко Віра Вікторівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lvv@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-392-21-50

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Ліцензію для підготовки здобувачів магістерського рівня ЗВО отримав 14.05.2012 році. Освітньо-професійна 
програма (ОПП) магістерського рівня за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» започаткована в 
2012 році ліцензійним обсягом 20 осіб. В 2013 році пройшли акредитацію ОПП (наказ МОН України від 08.02.2013 
р. № 300л). ОПП переглядалася щорічно, зокрема, останні перегляди відбулися в 2019, 2020 та у 2021 роках. В 2020 
р., відповідно до наказу МОН України від 17.11.2020 № 1424 «Про затвердження стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення для другого (магістерського) рівня вищої освіти», було 
переглянуто ОПП та внесено зміни з метою забезпечення формування компетентностей та досягнення результатів 
навчання, визначених цим стандартом. Також в ОПП вносилися зміни з урахуванням пропозицій стейкхолдерів та 
академічної спільноти (протоколи засідання кафедри № 4 від 04.11.2019 р., № 5 від 20.11.2020 р., № 4 від 25.10.2021 
р.). Остання редакція ОПП 2022 р. затверджена Вченою радою Національного університету «Одеська політехніка» 
протоколом № 2 від 27.09.2022 р. На ринку праці м. Одеси і області склався стабільний попит на випускників 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» другого (магістерського) рівня, оскільки ОПП було 
розроблено з урахуванням потреб ринку праці у висококваліфікованих фахівцях галузі інформаційних технологій в 
Одеській області та 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 З ОД З

1 курс 2022 - 2023 31 29 2 0 0

2 курс 2021 - 2022 34 32 2 1 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 50636 Інженерія програмного забезпечення

другий (магістерський) рівень 50820 Інженерія програмного забезпечення

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

50835 Інженерія програмного забезпечення

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 164926

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

104635 58362

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0
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Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 121-
0_2022_magistr_inzheneriya_prog

ramnogo_zabezpechennya.pdf

38EvXaesnyAUDGxhcGlpGsF/YSh9QZHij3bXNibOtLE=

Навчальний план за ОП 121-
0_2022_plan_magistr_inzheneriya
_programnogo_zabezpechennya.pdf

BOPR+h5DTF48N54/Q7GCoV5IeISCFmZ6XoO6FQvt2O
c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Sigma_Рецензія_121_Одеська_Полі
техніка.pdf

BnnUbQxxXpQF90wAe0XcFaziWKfmKzM4Oeg4KuasdA
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

KeepSolid_Рецензія_121_Одеська_
Політехніка.pdf

z75wtYniFxocA8A/VVq9JuDKpKtJB7SZylnj0+gK/ro=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

EPAM_Рецензія_121_Одеська_Полі
техніка.pdf

chYat2am+7wetFE9kbNctYugnfZd7GMZKr4Bmfg+l5Y=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОПП є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі інженерії програмного забезпечення, здатних 
ставити та вирішувати складні завдання щодо розробки, забезпечення якості та супроводження програмних засобів.
Особливість ОПП полягає в фокусуванні підготовки професіоналів, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми 
в процесі інженерії програмних засобів аналізу даних та штучного інтелекту.

 

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

Цілі ОПП «Інженерія програмного забезпечення» відповідають задекларованим стратегічним орієнтирам 
Національного університету «Одеська політехніка» (далі – Університет), зокрема:
- місії та меті Університету, які сформульовані в Плані стратегічного розвитку на 2021-2026 роки 
(https://cutt.ly/qKUzxda) та
- стратегії розвитку Університету в частині активізації наукових досліджень за пріоритетними напрямами розвитку 
науки і техніки на основі світового досвіду (також з Плана стратегічного розвитку).
Відповідність місії та стратегії Університету забезпечується тим, що ОПП націлена на підготовку 
висококваліфікованих фахівців, які здатні навчатися впродовж життя та підготовлені для рішення складних 
науково-практичних завдань програмної інженерії, задоволення потреб роботодавців у фахівцях з 
компетентностями, які надає ОПП, а також для розробки власних інноваційних програмних продуктів і сервісів.
Також слід зауважити, що цілі ОПП враховують спрямованість Університету на постулати «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), які сформульовано в 
Статуті Університету (https://cutt.ly/wKUzIYP). До того ж ОПП враховує систему трансферу і накопичення кредитів 
Європейського простору вищої освіти згідно з «Концепцією інноваційного розвитку ОНПУ» 
(https://cutt.ly/gKUz0Hb).

 

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

Здобувачі вищої освіти можуть впливати на зміст ОПП через участь в здійсненні моніторингу якості освітніх 
програм, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення процесу тощо; участь у роботі 
студентської організації самоврядування Університету та Інституту комп’ютерних систем (ІКС); участь у роботі 
ініціативних груп або індивідуально; участь в опитуваннях щодо змісту ОПП та покращення якості навчального 
процесу в Університеті та на відповідальній кафедрі. Думки здобувачів та випускників про ОПП враховувалися через 
участь в обговореннях ОПП. Наприклад, під час останнього обговорення в жовтні 2021 р. Т. С. Чернега (випускниця 
2017 р.) висловила пропозицію вдосконалення ОПП оновленням дисципліни з паралельного програмування. Ця 
пропозиція була обговорена на засіданні кафедри (протокол № 4 від 25.10.2021). За результатами обговорення в 
оновленій ОПП 2022 року введено дисципліну «Методи та технології розподілених та паралельних обчислень». 

- роботодавці
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Думка роботодавців про ОПП враховується через участь в її обговоренні. Зокрема в вересні-жовтні 2021 р. 
відбувалися обговорення ОПП, під час яких представник компанії «KeepSolid Україна» Віктор Яценко висловив 
пропозицію вдосконалення ОПП в напрямку формування продуктового та проєктного мислення у здобувачів вищої 
освіти (ВО). Ці пропозиції були обговорені на засіданні кафедри (протокол № 4 від 25.10.2021). За результатами 
обговорення в ОПП було вирішено посилити змістовні складові ОК «Методи та засоби наукових досліджень в 
інженерії програмного забезпечення» та «Системна інженерія програмного забезпечення», які забезпечують 
набуття спеціальних компетентностей СК02, СК06 та СК08.

- академічна спільнота

Зміст, цілі та програмні результати навчання (ПРН) ОПП постійно обговорюються викладачами кафедр, які 
залучені до реалізації програми, та викладачами Інституту комп’ютерних систем Університету. Також під час 
перегляду ОПП до рецензування залучаються фахівці провідних українських ЗВО. Наприклад, під час останнього 
перегляду було отримано рекомендацію від професора НУ «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського С. 
Г. Стиренка щодо розширення тематики дисципліни щодо паралельних обчислювальних систем питаннями 
розробки ПЗ для розподілених систем з метою унаочнити схожість і різницю між застосованими методами та 
технологіями. Як результат дисципліна «Інженерія ПЗ для паралельних обчислювальних систем» в ОПП було 
замінено на дисципліну «Методи та технології розподілених та паралельних обчислень».

- інші стейкхолдери

Університет постійно вдосконалює процедури організації навчального процесу, що призводить до змін в ОПП. Так в 
минулому році було змінено форму ОПП, зокрема, вилучено матрицю співвідношення програмних компетентностей 
та освітніх компонент (ОК) ОПП. Це дає можливість викладачам в межах своєї академічної свободи визначати 
зміст, форми і методи навчання, а також засоби контролю для ОК. Також було впроваджено каталоги вибіркових 
дисциплін, що спрощує для здобувачів процедуру вибору ОК під час будування власних індивідуальних траєкторій 
навчання.

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

Під час підготовки ОПП було враховано досвід попередньої підготовки фахівців за спеціальністю, а також вимоги 
роботодавців та ринку освітніх послуг. Це дозволяє стверджувати, що цілі ОПП, компетентності та ПРН 
відповідають тенденціям розвитку спеціальності та потребам ринку праці. При розробці наповнення ОПП 
враховувались тенденції стійкого дефіциту кваліфікованих кадрів за компетентностями ОПП. Це актуально для м. 
Одеси, де протягом останніх років спостерігається стійкий розвиток ІТ-галузі. Багато ІТ-компаній міста вже 
заявляють, що нестача у фахівцях, зокрема у фахівцях, компетентності яких відповідають рівню підготовки магістрів 
за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», стає фактором, що гальмує ріст та розвиток компаній. 
Для своєчасного реагування на запити ринку і як результат обговорення зі студентами та роботодавцями регулярно 
переглядаються навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін (останній перегляд в 2022 році), 
розширюється список вибіркових дисциплін, оновлюється методичне забезпечення, вносяться корективи 
змістовного наповнення ОПП. 

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

Хоча цілі та ПРН ОПП формулювалися на основі вимог відповідного стандарту ВО, було також враховано деякі 
особливості галузевого і регіонального контекстів. 
Особливістю ІТ-галузі є швидкість впровадження нових технологій, що вимагає від фахівців, по-перше, вміння 
постійно самостійно навчатися та самовдосконалюватися і, по-друге, розуміння засад, на яких створюються нові та 
розвиваються існуючі технології. Це враховане в формулюваннях компетентностей СК04 та СК07, а також ПРН14 та 
ПРН17 в ОПП, а також в змісті окремих ОК. 
Що стосується регіонального контексту, то тут враховували два фактори – провідну роль ІТ-галузі для економіки м. 
Одеси та Одеської області та високу активність в розбудові продуктових ІТ-компаній, зокрема, велику кількість 
стартапів. Це призводить до потреби в тому, щоб фахівці з програмної інженерії були здатні проєктувати архітектуру 
та розробляти програмні системи, виконувати реінжиніринг програмного забезпечення, управляти програмними 
проєктами та якістю програмного забезпечення, вибирати парадигми програмування. Також останнім часом ІТ-
компанії м. Одеси збільшують долю аналітичних систем в портфелях замовлень, що вимагає від фахівців уміння 
проєктувати і розробляти програмні компоненти з елементами машинного навчання та штучного інтелекту. Це 
також враховано в ОПП. Для того, щоб врахувати цю тенденцію, було додано компетентність СК10.

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

При проєктуванні та розробці ОПП використовувався досвід вітчизняних ОПП Харківського національного 
університету радіоелектроніки, Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», а також програм іноземних 
університетів та навчальних програм ІТ-компаній. Так, наприклад, зміст і результати навчання, які відповідають 
освітній компоненті «Хмарні обчислення» було сформовано, враховуючи досвід AWS Academy (Огляд концепцій 
хмари AWS – ПРН02, Хмарна економіка та білінг в AWS – ПРН04, Безпека у хмарах AWS. Мережі в AWS. 
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Обчислення в AWS – ПРН07, Пам'ять та бази даних в AWS. Архітектура та моніторинг в AWS – ПРН06). При 
введенні ОК «Інженерія програмного забезпечення систем штучного інтелекту» було враховано досвід курсу 
«Software Engineering for AI-Enabled Systems» Carnegie Mellon University. Розробка ОК «Методи та технології 
розподілених та паралельних обчислень» була виконана із врахуванням досвіду University of Groningen 
(Нідерланди) щодо змісту дисципліни «Distributed Systems». Програмні результати навчання при проєктуванні та 
розробці інших ОК ОПП формувались аналогічно.

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

ОПП, що подається на акредитацію, була розроблена згідно Стандарту вищої освіти України (наказ МОН № 1424 від 
17 листопада 2020 року) для другого рівня вищої освіти за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення». 
Також під час розробки цієї ОПП були враховані аналіз попередньої ОПП (за 2021 рік) та зауваження стейкґолдерів.
ОПП дозволяє здобувачам освіти досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за означеною 
спеціальністю та рівнем вищої освіти. Зокрема 75% обсягу ОПП спрямовано на забезпечення загальних та фахових 
компетентностей за спеціальністю (обов’язкова частина), які визначено стандартом вищої освіти спеціальності. 
Обов’язкові ОК ОПП розподіляються на загальну (13,5 кредитів) та професійну (54 кредити) підготовку, що 
становить загалом 67,5 кредитів. Відповідно, 22,5 кредити складають вибіркові ОК ОПП, які призначені для 
поглиблення професійної підготовки здобувачів. Матриця забезпечення ПРН відповідними ОК ОПП відображає, за 
рахунок яких ОК досягаються ПРН, що визначені стандартом вищої освіти за спеціальністю. При розробці ОПП 
враховано усі програмні результати навчання, зазначені у відповідному стандарті.

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?

ОПП спроєктовано з урахуванням стандарту другого (магістерського) рівня ВО за спеціальністю 121 «Інженерія 
програмного забезпечення», який затверджено Наказом МОН № 1424 від 17 листопада 2020 року 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/17/121_inzheneriya_prohramnoho_zabezpechennya_mahistr.doc). 

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)?

67.5

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

22.5

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

Для здобувачів, які навчаються за цією ОПП, предметною областю є інженерія програмного забезпечення (назва 
ОПП повторює назву спеціальності). Основні компетентності та ПРН ОПП повністю відповідають стандарту 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» для другого рівня вищої освіти. Об’єктами вивчення та 
діяльності фахівців за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» є процеси розроблення, 
модифікації, аналізу, забезпечення якості, впровадження і супроводження програмного забезпечення. Обов’язкові 
ОК ОПП повністю відповідають цим об’єктам вивчення та діяльності, а їхній теоретичний зміст відповідає 
теоретичному змісту предметної області. Так ОК «Системна інженерія програмного забезпечення» забезпечує базис 
системного підходу до процесів інженерії ПЗ, ОК «Інженерія програмного забезпечення систем штучного 
інтелекту» розглядає особливості процесів розроблення та забезпечення якості для класу систем, які є фокусом 
особливої уваги ОПП, ОК «Хмарні обчислення» та «Методи та технології розподілених та паралельних обчислень» 
ґрунтовно досліджує засоби для процесів розроблення, забезпечення якості, впровадження і супроводження, ОК 
«Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення» знайомить з науковими засадами 
розробки засобів та технік аналізу програмного забезпечення, а ОК «Інноваційне підприємництво в індустрії ПЗ» 
навчає основам впровадження та виведення на ринок інноваційних програмних систем.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?
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ОПП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії через: 
- індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством 
(для ОПП – 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС);
- створення індивідуального навчального плану здобувача відповідно до «Положення про організацію освітнього 
процесу» (https://op.edu.ua/document/9419);
- участь у програмах академічної мобільності, яку регламентовано «Положенням про порядок реалізації права на 
академічну мобільність (https://op.edu.ua/document/2501);
- можливість індивідуального вибору тематики індивідуальних завдань з навчальних дисциплін, завдання на 
курсове проєктування, тематики кваліфікаційних робіт.
Формування індивідуальної освітньої траєкторії підтримується консультативно гарантом ОПП та викладачами 
вибіркових дисциплін. Також здобувачі можуть звернутися за консультацією до керівника своєї наукової або 
кваліфікаційної роботи, щоб обрати дисципліни, які будуть максимально корисні для виконання цих робіт.

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

Право на вибір навчальних дисциплін реалізується згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу» 
(https://op.edu.ua/document/9419) та «Положенням про порядок організації вивчення вибіркових освітніх 
компонентів» (https://op.edu.ua/document/3354). Навчання здобувачів здійснюється згідно з індивідуальним 
навчальним планом магістра. При цьому магістри мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються 
для інших рівнів вищої освіти та інших ОП (https://op.edu.ua/studies/selected-mas). Порядок укладення і доведення 
до відома здобувачів вищої освіти переліку дисциплін вільного вибору, процедура та терміни його здійснення також 
врегульовані «Положенням про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів». 
Процедура інформування та організації здійснення вибору навчальних компонентів описана у розділі 6 
«Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів» (с. 16). До 01 жовтня навчального 
року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін (тобто поточного навчального року), директор 
навчально-наукового інституту та навчально-методичний відділ Університету розміщують на інформаційному 
стенді інституту та на сайті Університету інформацію щодо вивчення вибіркових дисциплін в межах ОПП (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 
гаранта ОПП, куратора академічної групи чи викладачів, які забезпечують відповідні дисципліни. До 20 жовтня 
навчального року, у якому розпочинається вивчення вибіркових дисциплін з другого семестру, здобувачі 
магістерської підготовки 1-го курсу навчання, які визначилися щодо свого вибору, повинні подати заяви на 
вивчення вибіркових навчальних дисциплін до деканату. У випадку несвоєчасного надання здобувачем заяви на 
вивчення вибіркових навчальних дисциплін деканат самостійно прикріплює такого здобувача для вивчення 
вибіркових навчальних дисциплін до сформованої групи, в якій є вільні місця. В цьому навчальному році процедура 
зазнає змін через особливі умови проведення вступної компанії та відтермінування початку занять.
Вибіркова частина навчального плану за ОПП становить 22,5 кредити (25%). Здобувачі можуть обирати навчальні 
дисципліни з каталогу вибіркових дисциплін або обирати навчальну дисципліну з будь-якого діючого в Університеті 
навчального плану (НП) освітніх програм. Вибіркові дисципліни мають на меті змістовне доповнення обов’язкової 
частини, індивідуалізацію підготовки здобувачів та реалізацію їхніх освітніх і кваліфікаційних потреб.

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

НП ОПП в семестрі 3 передбачена переддипломна практика терміном 8 тижнів (360 годин, 12 кредитів ЄКТС). Мета 
практики – формування у майбутніх фахівців комплексного представлення про місце фахівця у системі виробничих 
відносин, його ролі у вирішенні прикладних завдань, практичних професійних умінь і навичок, необхідних для 
успішної діяльності у сфері програмування. Під час проходження практики здобувачі повинні сформувати уявлення 
про майбутню професійну діяльність та специфіку застосування здобутих знань, умінь і навичок. Переддипломна 
практика передбачає роботу в ІТ-компаніях, навчальних закладах і в організаціях різних галузей господарювання. 
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 здобувачу 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 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

ОПП дає змогу забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок впродовж періоду навчання, 
зокрема, через ОК, що формують основні загальні компетентності – здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, здатність проводити дослідження на 
відповідному рівні, здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, а також 
здатність генерувати нові ідеї (креативність). Проте реалії ринку праці ІТ-галузі вимагають також наявність 
соціальних навичок, які не перекриваються загальними компетентностями (наприклад, https://clarusway.com/top-
10-soft-skills-of-it-world/ ). Для їхнього розвитку під час вивчення професійних дисциплін застосовуються відповідні 
методи навчання. Так, наприклад, в ОК «Інноваційне підприємництво в індустрії ПЗ» здобувачі працюють над 
розробкою інноваційного продукту в командах, що стимулює розвиток навичок управління проєктами, командної 
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роботи, критичного мислення та емоційного інтелекту. Система оцінювання процесу виконання курсового проєкту 
розроблена таким чином, щоб спонукати удосконалення навичок управління часом. Також зауважимо, що хоча 
ОПП не є науковою, частина здобувачів займається науковими дослідженнями і презентує їх на наукових семінарах 
і конференціях, що також сприяє набуттю ними таких соціальних навичок, як здатність презентувати результати 
власних досліджень, відстоювати власну точку зору, вести діалог та прислухатися до іншої думки, тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт наразі відсутній

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

Співвіднесення обсягу окремих ОК ОПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів ВО визначено 
законодавством України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, а також 
внутрішніми документами Університету, зокрема «Положенням про організацію освітнього процесу»  та 
«Методичними рекомендаціями із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти». Навантаження здобувачів 
вищої освіти з дисципліни складається з контактних годин (лекцій, практичних та лабораторних занять), 
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 годину лекцій / 
практичних занять відведено 0,5 / 1,0 години самостійної роботи відповідно. На одну годину лабораторних занять 
відведено 1 годину самостійної роботи. Для виконання розрахунково-графічних робіт в плані відведено 15 години 
самостійної роботи. Для виконання курсового проєкту в плані передбачено 90 годин самостійної роботи. Згідно з 
НП загальна кількість аудиторних годин складає 576 годин, з них лекції становлять 332 години, практичні заняття – 
116 годин, лабораторні – 128 годин. На самостійну роботу відведено 2124 годин, які відведено не лише на підготовку 
до занять, а і проходження переддипломної практики та виконання кваліфікаційної роботи.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена

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?

Основними умовами прийому на ОПП є наявність у особи документа, що засвідчує здобуття освітньої кваліфікації за 
попереднім ступенем освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), а також проходження вступних випробувань. Конкретні 
вимоги щодо умов вступу на ОПП наводяться у Правилах прийому до Університету на відповідний рік. На сайті 
Університету розміщена інформація про кожну ОПП (https://op.edu.ua/vstup/mag-list-bids).
Вступ на ОПП в 2022 році здійснювався за результатами фахового випробування або розгляду мотиваційних листів 
у випадках, які передбачено Правилами прийому до Університету. Питання вступного випробування сформовані з 
дисциплін, набуті компетенції за якими необхідні для навчання за ОПП, а саме «Основи програмування», 
«Комп’ютерна дискретна математика», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Алгоритми і структури даних», 
«Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Бази даних», «Операційні системи», «Якість програмного 
забезпечення та тестування», «Конструювання програмного забезпечення», «Людино-машинна взаємодія», 
«Архітектура та проєктування програмного забезпечення», «Моделювання програмного забезпечення», 
«Менеджмент проєктів програмного забезпечення», «Сховища даних та OLAP-системи», «Аналіз великих даних», 
«Веб-сервіси», «Функціональне програмування».

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», пп. 3, 4, 6, 8 (https://cutt.ly/eKUmF1J). Зокрема, п. 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 

Сторінка 8



межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність».
- Процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту, що здобута вступником за кордоном, 
здійснюється відповідно до наказу МОН України № 504 від 05.05.2015 «Деякі питання визнання в Україні 
іноземних документів про освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15).
- Наказ про затвердження та введення в дію «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
(https://cutt.ly/DKUQSNq).

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

На кафедрі та у структурних підрозділах Університету здобувачам надаються практичні консультації з питань 
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Наразі на ОПП подібних практик немає.

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», яке прийняте 06.03.2020 та оприлюднено на офіційному сайті Університету 
(https://op.edu.ua/document/3447). 
Положення чітко регламентує дії здобувача, адміністрації та НПП. 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 є таким. Наказом Ректора за поданням гаранта 
ОПП створюється комісія для визнання результатів навчання, встановлюються терміни її проведення. До складу 
комісії входять Директор навчально-наукового інституту, гарант ОПП та 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 ОК згідно НП. 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)

На ОПП таких випадків 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 та заочною формами та включає проведення навчальних занять (лекції, практичні 
та лабораторні заняття, консультації); самостійну та індивідуальну роботи (КП, РГР), переддипломну практику, 
контрольні заходи, написання та захист кваліфікаційної роботи. Форми та методи навчання і викладання на ОПП 
відповідають зазначеним у «Положенні про організацію освітнього процесу».
Методи навчання і викладання на ОПП зумовлюються навчальними цілями та обираються викладачем та 
здобувачами для досягнення ПРН. Досягненню ПРН сприяють як традиційні, так і інноваційні методи навчання.
Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи проводиться очно, а також дистанційно 
засобами системи Moodle (https://el.opu.ua/) та відеоконференцзв'язку Zoom. Також для оперативного спілкування 
застосовуються групи або канали Telegram та листування на офіційні поштові скриньки.
Значну роль в досягненні ПРН відіграє самостійна робота здобувачів, яка відповідно до «Положення про самостійну 
роботу здобувачів» має форму виконання індивідуальних завдань, підготовки презентацій, виконання групових 
лабораторних завдань, підготовки та участі в науково-практичних конференціях. Системно впроваджується 
проєктна робота здобувачів, які отримують досвід співпраці у командах, наприклад, при виконанні лабораторних 
робіт з дисциплін «Інженерія програмного забезпечення систем штучного інтелекту» та «Хмарні обчислення», а 
також при виконанні курсового проєкту «Інженерія інтелектуальних програмних систем».

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 
обговорювати пропозиції щодо використання методів та форм навчання на ОПП 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 
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вдосконалення навчального процесу. Результати моніторингу рівня задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання засвідчують про їх позитивну оцінку. Студентоцентрованість також забезпечується 
можливістю вільного вибору здобувачем вибіркових ОК; тем РГР, КП та кваліфікаційної роботи; вибору місць 
проходження переддипломної практики; участі у НДР, олімпіадах, конкурсах, тренінгах, заходах студентського 
самоврядування.
Відповідно до результатів останніх опитувань, які було проведено в осінньому та весняному семестрах 2021/2022 
н.р., 79-84% здобувачів ВО за ОПП, що подана на акредитацію, задоволені методами навчання і викладання. 

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

Принцип академічної свободи здобувача реалізується через можливість отримати знання відповідно до своїх 
схильностей та потреб. На засадах академічної доброчесності і відповідальності здобувачі ВО долучаються до 
формування індивідуального навчального плану. Також вони вільно обирають теми кваліфікаційної роботи та 
індивідуальних завдань на переддипломній практиці, місця проходження практики, можливості зарахування 
результатів неформальної освіти, відвідування студентських наукових гуртків та різноманітних науково-практичних 
заходів. Щоб здобувачі ВО могли з максимальною ефективністю скористатись академічною свободою, їм надається 
вся необхідна інформація щодо можливостей та альтернатив при виборі способів участі у навчальному процесі. 
Здобувачі мають змогу отримати необхідну інформацію зі сторінок кафедри на офіційному сайті Університету, бесід 
з викладачами та кураторами груп, які допомагають здобувачам обрати спосіб навчання з урахуванням особистих 
якостей та обставин життя здобувача.
Академічна свобода викладачів полягає у вільному виборі форм і методів викладання дисциплін, відповідно до 
встановлених в ОПП їхніх ПРН навчальних дисциплін, а також змісту і способів взаємодії зі здобувачами ВО. 

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» 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 (https://op.edu.ua/studies).
Кожен здобувач може отримати індивідуальне консультування викладача безпосередньо під час консультації, очно 
або дистанційно засобами системи Moodle (https://el.opu.ua/), Google Classroom, відеоконференцзв'язку Zoom, 
месенджерами Viber та Telegram, на офіційні поштові скриньки. Графік консультацій та контактна інформація є у 
відкритому доступі на стендах кафедри. Окремо є Telegram-канал (https://t.me/ssd_ics_onpu) для студентів 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», де оперативно виставляється вся інформація щодо 
навчального процесу.

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

Підготовка дослідників не є метою ОПП, що подається на акредитацію, оскільки це є освітньо-професійна програма. 
Проте під час реалізації ОПП передбачено поєднання навчання і досліджень. Так, наприклад, в 2021/2022 н.р. 
здобувачі в рамках вивчення дисципліни «Методи та засоби досліджень в інженерії програмного забезпечення» 
були залучені до апробації результатів роботи «Теоретичні і методичні засади проєктування веб-базованого 
освітнього середовища університету», яку було виконано в Івано-Франківському національному університеті нафти 
та газу.
Головним фактором поєднання навчання і наукових досліджень під час реалізації ОПП є виконання здобувачами 
індивідуальних завдань, зокрема, кваліфікаційної роботи. В Університеті діє «Положення про наукову роботу 
здобувачів», в якому передбачені відповідні комплексні дії студент-викладач. Проводяться олімпіади, конкурси 
студентських наукових робіт, формуються завдання з елементами дослідницького характеру. 
На кафедрі під керівництвом проф. О. Б. Кургунцева працює науковий гурток «Засоби обробки текстової інформації 
в інформаційних технологіях», до роботи которого долучаються здобувачі ВО, які навчаються за ОПП. Роботи 
учасників гуртка публікуються не лише в матеріалах наукових конференційї, а і в виданнях, які є фаховими або 
індексуються в базі Scopus. Наприклад:
- Kungurtsev O. Information technology extraction abbreviatures for dictionary of subject areas / O. B. Kungurtsev, Ia. V. 
Potochniak, A. G. Lipinska, L. S. Zhiro // Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences. 2018, Issue 6, 
Volume 267, Part 2. pp. 202-208.
На кафедрі виконується держбюджетна тема № 186-73 (0120U101063) «Наукові основи та технологія створення 
інструментальних засобів розробки програмного забезпечення, заснованих на моделях подання знань», в виконанні 
якої мають змогу брати участь здобувачі. Наприклад, за результатами виконаних в рамках теми робіт здобувачкою 
К. О. Лещенко (група АС161) були зроблені доповіді на двох міжнародних науково-практичних конференціях.
За останні роки здобувачами ВО разом з керівниками опубліковано багато робіт, серед яких статті в журналах, тези 
міжнародних і всеукраїнських конференцій. Як приклад можемо навести публікації в фахових журналах:
- Зіноватна С. Л., Комлева О. О., Улізко Г. В., Писаренко К. О. Управління вимогами до текстового редактора з 
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можливістю додавання аудіонотаток. – Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – Київ, 
2021. – Том 32 (71), № 1. – С. 61 – 66. DOI: 10.32838/2663-5941/2021.1-1/10. 

Публікаційній активності сприяє те, що Інститут комп'ютерних систем (ІКС) є організатором випуску двох фахових 
наукових журналів категорії Б, де здобувачі мають можливість публікувати свої наукові дослідження. Наприклад:
- Ruvinskaya V. M., Troynina A. S., Zybin D. V. Cybernetic suit for interaction with virtual reality. Herald of Advanced 
Information Technology. 2022; Vol. 5 No.1: 19–31. DOI: 10.15276/hait.05.2022.2 

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

Систематичне оновлення змісту ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик в Університеті передбачено 
вимогами «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549). 
Систематичний моніторинг і перегляд чинної ОПП передбачає постійне оновлення змісту ОК, методів навчання та 
оцінювання тощо. Щорічно на розгляд кафедри викладачі представляють робочі програми (РП) навчальних 
дисциплін. Вони можуть вносити зміни у РП, виходячи із власних наукових напрацювань, із досвіду, набутого у ході 
наукових або практичних стажувань у інших ЗВО, із пропозицій стейкхолдерів або результатів проведеного 
анкетування. В цілому затвердження РП передбачає аналіз її відповідності сучасним тенденціям розвитку сфери ІТ, 
а також вимогам ринку праці.
Наприклад, за останній навчальний рік ОПП «Інженерія програмного забезпечення» зазнала такі зміни. Було 
введено ОК «Інженерія програмного забезпечення систем штучного інтелекту», зміст якої побудовано повністю на 
наукових публікаціях, які було зроблено в останні 5 років і зібрано в ACM Digital Library, IEEE Xplorer, Science Direct. 
Зміст ОК «Хмарні обчислення» оновлено з застосуванням найкращих практик AWS Academy. 

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

Освітня діяльність кафедри нерозривно пов’язана з основними напрямками міжнародного співробітництва в сфері 
вищої освіти Університету. Кафедра долучається до низки дій та заходів Університету щодо інтернаціоналізації ЗВО. 
Згідно з договірними основами і угодами про кредитну і академічну мобільність можливе отримання подвійного 
диплому магістра за обраною спеціальністю.
Значну увагу кафедра приділяє мовній подготовці здобувачів ВО. Крім обов’язкової ОК «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» за кожною професійною дисципліною викладачі до вивчення ОК рекомендують 
додаткові ресурси англійською мовою. 
Для підвищення якості та модернізація освітнього процесу з використанням досвіду передових університетів Європи 
та світу викладачі кафедри ІПЗ активно беруть участь у виконанні міжнародних проєктів. Наприклад:
- проф. В. В. Любченко в рамках програми Erasmus+ КА107 мала викладацькі стажування в Університеті Країни 
Басків (м. Більбао, Іспанія) та Русенському університеті ім. Ангела Канчева (м. Русе, Болгарія).
- ОК «Інноваційне підприємництво в індустрії програмного забезпечення» була розроблена в рамках виконання 
проєкту «National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship» програми Tempus 
IV, і в минулому навчальному році оновлена в рамках програми «Підприємницький університет», яка реалізується 
стартап-інкубатором YEP за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

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 – це поточний, модульний, підсумковий види контролів, що регламентують «Положення про організацію та 
проведення підсумкового, поточного та модульного контролів рівня навчальних досягнень студентів» 
(https://cutt.ly/eKUWGpv) 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 самостійної роботи здобувачів: повнота виконання завдань, 
рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів навчальних дисциплін, робота з додатковою 
літературою, вміння та навички індивідуальних і групових презентацій, оволодіння практичними навичками 
аналітичної, дослідницької роботи тощо. Форми контрольних заходів оцінювання поточного 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 РПНД 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://cutt.ly/eKUWGpv). Екзамени проводяться за повним змістом дисципліни в усній (або 
письмовій) формі за розкладом, складеним у навчально-методичному відділі. Зміст екзаменаційного білету 
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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 звичайно 3:2, а саме 60 балів теоретична частина та 40 
балів практична. Білети розглядаються на першому в осінньому семестрі засіданні кафедри та затверджуються її 
завідувачем. Здобувачам заздалегідь надається перелік питань для 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 рядом заходів та засобів для організації освітнього процесу. На початку вивчення ОК кожен 
викладач обов’язково пояснює здобувачам порядок проведення контрольних заходів та надає інформацію про 
сутність форм контролю, передбачених РНПД. «Положення про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://cutt.ly/eKUWGpv) та «Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу 
освітньої діяльності» (https://op.edu.ua/document/2536) містять розгорнуті відомості про форми контролю, 
передбачені освітнім процесом, а також процедуру оцінювання навчальних досягнень здобувача. Згідно з 
положенням про РПНД (https://op.edu.ua/document/2549) вони також містять інформацію про контрольні заходи та 
критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів для дисципліни, що викладається.
Вся інформація щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання подана в інформаційних картках ОК і 
знаходиться у відкритому доступі на сайті Університету. Також здобувачі можуть звернутися за інформацією та 
консультацією до викладачів, які забезпечують викладання ОК, кураторів та гаранта ОПП. Всі викладачі відкріті до 
спілкування, на кафедрі панує атмосфера довіри та відкритості до співпраці зі здобувачами ВО.

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://cutt.ly/eKUWGpv) 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 викладачем на першому 
аудиторному занятті кожної ОК. Крім цього, здобувачі ВО завжди можуть уточнити інформацію про оцінювання, 
звернувшись до оприлюднених на офіційному веб-сайті інформаційних карток ОК, 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). Відповідно «Положення про організацію та 
проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни» екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не 
пізніше, як за місяць до початку сесії. 

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

Атестація здобувачів ВО за ОПП, що акредитується, проводиться у вигляді захисту кваліфікаційної роботи магістра. 
Вимоги до змісту, структури, а також захисту кваліфікаційної роботи укладено відповідно до вимог стандарту 
другого (магістерського) рівня ВО для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», відповідно до ОПП 
і до «Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному 
політехнічному університеті» (https://cutt.ly/TKUW5t4). Вимоги до кваліфікаційної роботи визначені у методичних 
вказівках, розміщених в електронній бібліотеці Університету. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання 
складної задачі або проблеми інженерії програмного забезпечення і проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій.
Всі кваліфікаційні роботи за ОПП перевіряються на плагіат антиплагіатною системою Strikeplagiarism, а також 
розміщуються в інституційному репозиторії (http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/436). Контроль за тим, 
щоб при виконанні кваліфікаційної роботи не відбувалися фальсифікація та фабрикація, здійснюється керівником 
кваліфікаційної роботи протягом всього терміну її виконання. 
Теми кваліфікаційних робіт затверджуються наказом ректора.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими документами:
- «Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ» (https://cutt.ly/zKUEUjF);
- «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://cutt.ly/eKUWGpv);
- «Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному 
політехнічному університеті» (https://cutt.ly/TKUW5t4).
Процедури контрольних заходів за окремими освітніми компонентами описані в робочих програмах навчальних 
дисциплін, які розробляються відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://cutt.ly/PKURly3).
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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», який містить вимоги до 
співробітників Університету. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Університеті» 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. 
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується прозорістю та відкритістю процесу контролю, обов'язковою 
присутністю на екзамені двох викладачів, однаковими за складністю білетами.
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів встановлюються наказом «Про заходи щодо 
недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів» та іншими нормативними документами. 
«Інструкція з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду в ОНПУ» визначає процедури для 
опрацьовування та реагування на звернення учасників навчального процесу. Приклади застосування відповідних 
процедур на ОПП відсутні.
Щорічно в Університеті проводяться анонімні опитування здобувачів ВО щодо корупційних проявів (останнє в 
квітні 2022 р.: https://op.edu.ua/news/12633). Метою опитування є отримання надійної інформації для оцінки 
обізнаності про корупційні вчинки/прояви, рівня корупції, ставлення до неї та результативності антикорупційної 
діяльності в Університеті. 

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

«Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490) урегульовує порядок 
повторного проходження контрольних заходів так: «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. Допускається перескладання модульної контрольної роботи № 1 не 
більше 2-х разів». Так, наприклад, студенти групи АС172 Л. О. Радова та Д. К. Чумаченко мали борг за перший СМ з 
дисципліни «Теорія управління та прийняття рішень» і потім ліквідували його. «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». Так, наприклад, студенти групи АС171 
А. О. Майдан та М. В. Тішакін отримали незадовільні оцінки при складанні екзамену з дисципліни «Хмарні 
обчислення», і потім пересклали цей екзамен у встановлені деканатом терміни. 
Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої освіти урегульовується згідно п. 6.3 
«Положення про організацію освітнього процесу в Університеті» (https://op.edu.ua/document/2492).

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 розділом 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 контрольного заходу звернутися із заявою до директора 
ІКС, яка скликає комісію з вирішення спірних питань. Заява розглядається 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. Як результат розгляду може бути ухвалено одно з двох рішень: попереднє оцінювання 
рівня здобувача не змінюється, оскільки відповідає його рівню і якості знань; попереднє оцінювання знань 
здобувача не відповідає рівню і якості знань здобувача і потребує повторного оцінювання, яке проводиться комісією, 
призначеною директором 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 Державного університету «Одеська Політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8818);
- «Положення про академічну доброчесність ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2333);
- «Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин»; 
- «Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності», яка 
затверджена Наказом ректора № 40 від 11.10.2019 (https://op.edu.ua/document/2536);
- «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549);
- «Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754).

Сторінка 13



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

На виконання наказу ректора № 37-в від 17.01.2020 «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 
інженерії програмного забезпечення. 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), 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 (доц. А. С. Тройніна). Перевірка 
індивідуальних робіт виконується керівником роботи на відповідність критеріям, встановленим в робочій програмі 
ОК.

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

Університет проводить інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед 
учасників освітнього процесу через веб-сайт Університету (https://op.edu.ua/news/2810), проведення семінарів, 
майстер-класів, кураторських годин, залучення фахівців з академічної доброчесності. Формою популяризації 
академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу є забезпечення відкритості та прозорості захистів 
кваліфікаційних робіт. До виховної роботи кафедри щороку обов’язково вводяться заходи із формування у 
здобувачів вищої освіти етичних норм, що унеможливлюють прояви академічної недоброчесності. Відповідно до 
«Положення про академічну доброчесність та етику академічних відносин» на кафедрі діє комісія з академічної 
доброчесності (проф. В. В. Любченко, доц. Н. О. Комлева, доц. С. Л. Зіноватна) до завдань якої, зокрема, входить 
інформування здобувачів про необхідність дотримання норм академічної доброчесності. 
В ОК «Методи та засоби досліджень в інженерії програмного забезпечення» окрема тема присвячена питанням 
змісту та популяризації академічної доброчесності.
Радою з якості освітньої діяльності спільно з групою сприяння академічній доброчесності університету 
започатковано щорічні тижні сприяння академічній доброчесності, в яких беруть участь здобувачі ВО та викладачі 
Університету. Метою проведення цих тижнів є підтримка достатнього рівня обізнаності всіх учасників освітного 
процесу в питаннях 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 п. 10.6 «Положення про академічну доброчесність та етику 
академічних відносин» передбачена академічна відповідальність для здобувачів освіти: повторне проходження 
оцінювання (модульна контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного ОК 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 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 (НПП) в Університеті 
ґрунтується на відповідних Законах України і наказах МОН України, Статуті Університету та «Порядку про 
проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів в 
ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2485).
Претенденти на посаду повинні відповідати кадровим вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 
Під час конкурсного добору викладачів ОПП Університету в цілому та тих, що залучені до викладання за ОПП, 
враховується рівень їхньої 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 12 – Інформаційні технології, наявність публікацій 
та методичних розробок за тематикою дисциплін, які вони викладають. Висновки відповідних кафедр про 
професійні та особистісні якості претендентів затверджуються таємним голосуванням та передаються до експертно-
кваліфікаційної комісії ІКС. До роботи в конкурсних комісіях залучаються здобувачі ВО, що дозволяє врахувати 
думку здобувачів під час конкурсного відбору.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Формами залучення роботодавців та випускників до реалізації освітнього процесу є проведення гостьових лекцій, 
семінарів, круглих столів, консультацій, майстер-класів та інших спільних науково-методичних заходів. Також 
роботодавці залучені до проведення переддипломної практики. Так, останнім часом здобувачі другого рівня вищої 
освіти проходили практику в одеській філії ТОВ «Неткрекер», одеській філії ТОВ Люксофт-Україна, ТОВ «ЕПАМ 
СИСТЕМЗ», ПП «АЛЬФАНАВ ТЕК». Крім того, рецензування кваліфікаційних робіт здійснюється зовнішніми 
спеціалістами, працівниками IT-компаній або провідними викладачами інших вищих навчальних закладів. 

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. 
На постійній основі на кафедрі працює доц. В. Т. Роговський, який є визнаним фахівцем в стартап-екосистемі 
України.

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

Керівництво Університету сприяє залученню НПП до міжнародних програм і грантів. На сайті університету та в 
інформаційних листах до структурних підрозділів можна віднайти актуальну інформацію (https://op.edu.ua/staff). 
Університет організовує для викладачів навчання і стажування за програмами академічної мобільності. Наприклад, 
проф. В. В. Любченко мала викладацькі стажування в Університеті Країни Басків (Більбао, Іспанія) та Русенському 
університеті ім. Ангела Канчева (Русе, Болгарія), доц. А. С. Тройніна пройшла стажування в West Pomeranian 
University of Technology Szczecin (Щецин, Польща).
Відбувається стажування викладачів в провідних фірмах і компаніях, наприклад, доц. А. С. Тройніна пройшла 
стажування в компанії Sigma Software, доц. С. Л. Зіноватна – в компанії NetCracker, проф. В. В. Любченко та доц. О. 
С. Пригожев пройшли програму стажування від EPAM та Асоціації IT-Ukraine. 
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, від методичної допомоги 
кафедрі до системи тренінгів на рівні Університету. Одним з напрямків підвищення кваліфікації в Університеті є 
програми «Педагогічна майстерність викладачів вищої школи» (https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master#), яку 
проходила гарант ОПП проф. В. В. Любченко, та «Системи дистанційної освіти» (https://el.opu.ua/course/index.php?
categoryid=100), яку проходила доц. С. Л. Зіноватна. На сайті Університету і електронною поштою до структурних 
підрозділів розміщується актуальна інформація про події, проєкти та гранти в Україні та за кордоном 
(https://op.edu.ua/staff). Для розвитку викладацької майстерності активно застосовуються можливості, які надає 
платформа Prometheus. Наприклад, доц. В. Т. Роговський та доц. О. С. Пригожев проходили курс «Академічна 
доброчесність». Доц. В. Т. Роговський брав участь в програмі «Підприємницький університет» від YEP. Проф. В. В. 
Любченко та доц. С. Л. Зіноватна навчалися на курсі «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової 
передвищої освіти». На кафедрі діє методичний семінар, на якому здійснюється обмін думок з питань викладання 
актуальних тем інженерії програмного забезпечення 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://cutt.ly/4KUxeGU). Забезпеченість навчальними 
приміщеннями, лабораторіями, мультимедійним обладнанням відповідає потребам та Ліцензійним умовам. 
Підготовка здобувачів за ОПП здійснюється в корпусі № 3 (аудиторії оснащенні портативним екраном та 
проектором), є вихід в Internet, викладачі за потреби можуть скористатися ноутбуком кафедри та стаціонарними 
комп’ютерами. Науково-технічна бібліотека Університету (https://op.edu.ua/library) має 5 читальних залів, діє 
локальна мережа, бібліотечні фонди відповідають Ліцензійним умовам і постійно поповнюються. Відвідувачі та 
зареєстровані користувачі (корпоративні аккаунти з доменом op.edu.ua має вся академічна спільнота Університету, в 
т.ч. здобувачі) мають відкритий доступ до баз даних SCOPUS та WoS, репозитарію Університету 
(http://dspace.opu.ua/jspui/). Навчально-методичне забезпечення ОПП проходить обговорення на кафедрі, 
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методичну експертизу НМВ та дає можливість досягати визначених нею цілей та ПРН завдяки його максимальній 
змістовій насиченості та постійному оновленню РПНД та методичних матеріалів.

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

Інфраструктура освітнього середовища Університету призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів 
ОПП і включає (https://op.edu.ua/education/studying-living): гуртожитки (https://op.edu.ua/campus/hostels), 
комбінат громадського харчування в навчальній зоні, спортивний комплекс та спортивний клуб, туристичний клуб, 
студентську поліклініку, спортивно-оздоровчий табір «Чайка», палац культури; сучасне обладнання аудиторій 
(портативні екрани та проєктори, комп’ютери з необхідним програмним забезпеченням у спеціалізованих 
аудиторіях); інформаційну мережу Університету і її ресурси. До Інтернет підключені всі комп’ютери кафедр. Також в 
бібліотеці облаштовано комп’ютерну залу з безкоштовним доступом до Інтернет для здобувачів Університету. Для 
виявлення потреб і інтересів здобувачів ВО проводяться щосеместру 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» 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, 
інструктажем з охорони праці, безпеки життєдіяльності усього академічного персоналу Університету, в тому числі 
здобувачів, 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» та «Рекомендації 
учасникам навчально-виховного процесу і працівникам Державного університету «Одеська політехніка» щодо дій у 
разі надзвичайної ситуації або війни». Психічне здоров’я забезпечується створенням загальної доброзичливої 
атмосфери співробітництва. Затверджено і введено в дію «Кодекс професійної етики та поведінки працівників». З 
метою протидії булінгу чи інших форм насильства в Університеті розроблено і введено в дію процедуру «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників». Для вжиття заходів, надання підтримки та допомоги здобувачам 
освіти в Університеті створена група соціально-психологічної підтримки.

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 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, зокрема пошуку літератури та 
доступу до навчально-методичних матеріалів за ОПП (https://op.edu.ua/library); формування і задоволення 
культурних запитів здобувачів, реалізації їхнього творчого і спортивного потенціалу; 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, відповідальної за ОПП, 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 та платформу el.opu.ua). 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). 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». Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти 
реалізується через надання соціальних стипендій, що регулюється «Правилами призначення стипендій в ОНПУ». 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) та студентська профспілка. Для моніторингу якості надання 
освітніх послуг проводиться анкетування здобувачів за допомогою Google Forms на рівні відповідальної кафедри та 
Університету. Результати анкетування на рівні кафедри обговорюються на її засіданнях, результати анкетування на 
рівні Університету обговорюються за засіданнях Ради з якості. На підставі обговорень ухвалюються відповідні 
рішення, які впроваджуються в наступному навчальному році. Скарг та нарікань від здобувачів за ОПП щодо 
освітньої, організаційної, інформаційної, консультаційної та соціальної підтримки не надходило.
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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 триває трансформація університетської інклюзивної інфраструктури 
(https://op.edu.ua/education/handicapped) у безбар’єрний навчальний простір, реалізується інклюзивна освітня 
політика на основі «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в 
Університеті» (https://op.edu.ua/document/2486) та «Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) Університету» 
(https://cutt.ly/zKUT9O4). Згідно із Законами України «Про вищу освіту» №38-39 від 08.07.2017 р. та «Про освіту» 
№2145-19 від 05.09.2017р., Університет забезпечує право на освіту всіх учасників освітнього середовища з 
особливими освітніми потребами (ООП), Навчальні корпуси обладнано пандусами та виділено приміщення для 
проведення занять на першому поверсі; на території Університету є спеціальні місця для паркування, забезпечено 
можливість проживання осіб з ООП разом із особами, що їх супроводжують, (гуртожиток № 3 має окремий вхід, 
обладнаний пандусом, житлові приміщення на 1-му поверсі). Для організації інклюзивного навчання працює група 
психолого-педагогічного супроводу (https://cutt.ly/WKUT78T), яка покликана забезпечити спеціальний навчально-
реабілітаційний супровід (допомогу в організації освітнього процесу, індивідуальних консультацій; соціально-
психологічну підтримку тощо). Під час реалізації ОПП здобувачів з ООП не було.

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

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовано нормативними документами Університету. Відповідно до ст. 8 
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників Університету» (https://op.edu.ua/document/2436), НПП та 
здобувачі ВО повинні дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність, національні особливості, права, свободи 
і законні інтереси осіб; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та 
суспільних цінностей. Згідно з процедурою «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539), для працівників та здобувачів ВО під час освітнього процесу не є прийнятними 
будь-які форми фізичного, сексуального та психічного насильства, приниження їх честі та гідності. Шляхи 
вирішення конфліктних ситуацій в Університеті прописано у вказівці «Про запровадження обліку повідомлень 
працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду» № 3-у від 06.02.2018 р. 
(https://cutt.ly/yKUYdBz). Вона передбачає, що конфлікти врегульовуються після надходження звернення. Реагуючи 
на це, наказом ректора створюється Комісія з розгляду конфліктної ситуації, яка перевіряє факти, що викладено у 
заяві. У випадку підтвердження фактів до порушника застосовуються види відповідальності, передбачені законами 
України та Статутом Університету (звільнення або відрахування з Університету). Згідно до Закону «Про запобігання 
корупції», в Університеті діє Антикорупційна програма (https://op.edu.ua/document/2433), а також «План заходів 
щодо запобігання та виявлення корупції» (https://op.edu.ua/document/8411). Розроблено і функціонує «Положення 
про комісію з оцінки корупційних ризиків в Університеті» (https://op.edu.ua/document/2438) та загальні засади її 
діяльності (https://op.edu.ua/about/corruption-risk). Щорічно викладачі підписують попередження про кримінальну 
відповідальність за корупційні дії. З ініціативи керівництва Університету проводяться анонімні опитування щодо 
виявлення випадків корупції під час навчального процесу.
Під час реалізації ОПП, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

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

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» 
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(https://cutt.ly/BKUmtee) регламентує, що моніторинг та періодичний перегляд ОПП здійснюється щороку для 
освітніх програм другого (магістерського) рівня. Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення ОПП має на меті 
гарантування, що надання освітніх послуг залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе та 
ефективне освітнє середовище для здобувачів ВО. У «Процедурі з розроблення освітніх програм…» 
(https://op.edu.ua/document/11604) 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 здійснювався групою забезпечення відповідно до пропозицій роботодавців, 
академічної спільноти, здобувачів, випускників. Результати оновлення відбулися у відповідних структурних 
елементах ОПП, НП, тощо. Наприклад, ОПП редакції 2022 р. набула таких змін: введено обов’язкову ОК «Інженерія 
програмного забезпечення систем штучного інтелекту», оновлено обов’язкову ОК «Методи та технології 
розподілених та паралельних обчислень», додано курсовий проєкт, внесено відповідні зміни в матрицю 
забезпечення ПРН компонентами ОПП. Відповідні зміни внесено в НП. Всі зміни виконані як реакція на пропозиції 
здобувачів та інших стейкхолдерів і розглянуті на засіданнях кафедри ІПЗ (протокол № 4 від 25.10.2021 та № 5 від 
29.11.2021).

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

Участь здобувачів вищої освіти у процедурах моніторингу ОПП регламентується «Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету». Центр забезпечення якості ВО 
регулярно проводить анкетування здобувачів, що дозволяє виявити зауваження і пропозиції здобувачів освіти щодо 
змісту ОПП, організації освітнього процесу. З цією ж метою в кінці кожного навчального семестру проводять 
анкетування здобувачів, що навчаються за всіма ОП. На засіданнях кафедри ІПЗ гарант ОПП повідомляє результати 
анкетування та вносить пропозиції щодо вдосконалення ОПП. Здобувачам повідомляються результати опитування 
та рішення, які були ухвалені на їх підставі. Наприклад, під час останнього перегляду ОПП здобувачі запропонували 
змінити спосіб подання матеріалу та актуалізувати зміст з потребами ринку праці для вибіркової ОК «Організаційна 
психологія». Реакцією на цю пропозицію було рішення звернутися на кафедру, що забезпечує викладання 
дисципліни, з відповідними рекомендаціями.
Здобувачі мають можливість висловити свої пропозиції при спілкуванні з гарантом ОПП, кураторами академічних 
груп, з викладачами. Останні, керуючись принципами академічної свободи, можуть коригувати елементи РПНД, 
запроваджуючи інноваційні методи навчання та викладання.

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

Студентське самоврядування вивчає ставлення до навчального процесу; враховує думки здобувачів, щодо внесення 
пропозицій, що стосуються змісту програми; бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
освітнього процесу; веде інформаційний канал, в якому публікується вся релевантна інформація. Органи 
студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах здобувачів, а саме беруть 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи; проводять 
організаційні, просвітницькі, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; беруть участь у заходах 
щодо забезпечення якості вищої освіти; вносять пропозиції щодо змісту НП і програм («Положення про студентське 
самоврядування» – https://cutt.ly/5KUnUd0).
Представники студентського самоврядування приймають активну участь та є постійними членами Ради з якості 
освітньої діяльності Університету (https://op.edu.ua/about/eqb). В межах роботи в Раді з якості ними було 
розроблено анкети щодо опитування здобувачів з якості освітнього середовища, також, вони приймають активну 
участь в процедурах моніторингу ОПП під час засідань Вченої ради ІКС, Ради з якості та Вченої ради Університету.

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

Згідно з п. 3.2 «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 
Університету» (https://cutt.ly/BKUmtee) роботодавці беруть участь у перегляді ОПП. Так, наприклад, при підготовці 
ОПП редакції 2022 р. в рецензуванні та неформальному обговоренні ОПП брали участь Віктор Яценко (директор 
освітнього фонду компаній KeepSolid) та Сергій Стиренко (д.т.н., проф., зав. кафедри обчислювальної техніки НТУ 
КПІ ім. І. Сікорського). Проєкт ОПП в редакції 2022 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, спілкуванням електронною поштою та через пряме спілкування з випускниками. Серед випускників ОПП 
проводилось анкетування щодо збору відгуків про фахову підготовку на ОПП (зокрема, зміст освіти, ефективність 
методів навчання та викладання, якість практичної підготовки, необхідність додаткового навчання, рівень розвитку 
соціальних навичок). Зараз відомі кар’єрні шляхи понад 100 випускників, наприклад, К. С. Чернега (випуск 2017 р.) 
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працює програмістом у компанії Intellias, Р. В. Дубовий (випуск 2018 р.) працює програмістом в компанії Autodoc, Д. 
С. Воронюк (випуск 2020 р.) працює back-end розробником в компанії ABP.

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 2022 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 стейкґолдерів (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, необхідність забезпечення фокусу програми обов’язковими дисциплінами 
професійної підготовки (протокол № 4 від 25.10.2021). На розширеному засіданні Ради з якості освітньої діяльності 
Університету було визначено, що ОПП другого рівня вищої освіти за спеціальність 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» відповідає вимогам підготовки здобувачів вищої освіти другого освітнього рівня (протокол № 14 від 
18.08.2022).

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 «Інженерія програмного забезпечення» проходить акредитацію вперше, проте НПП систематично 
здійснюють моніторинг звітів та зауважень щодо ОПП, які пройшли акредитацію в Університеті та інших ЗВО, що 
розміщені на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), отримує необхідну 
інформацію та консультації від структурних підрозділів Університету, Ради та ЦЗЯВО, а також 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 оновлення та удосконалення 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), в якому передбачено трирівневу структуру СВЗЯ. 
Перший рівень формують кафедри та академічна спільнота Університету, зокрема, 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 - 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 
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чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються:
- Статутом Університету (https://cutt.ly/wKUzIYP);
- 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 та етику академічних відносин;
- Положенням про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
(https://op.edu.ua/document/2486);
- Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2304) та
- іншими нормативними актами, які розміщені в розділах «Основні документи» 
(https://op.edu.ua/about/set_up_documents) та «Нормативна база» на сайті Університету і є загальнодоступними 
(https://op.edu.ua/education/normative_base).
Інформація: про рівні та ступені вищої освіти (https://op.edu.ua/education/levels); про освітні програми 
(https://op.edu.ua/education/programs); про академічну мобільність (https://op.edu.ua/document/2501); про 
студентське самоврядування (https://op.edu.ua/about/stud-municip). Для іншої інформації створено електронну 
форму подання запитів на інформацію (https://op.edu.ua/about/community).
Основні нормативні акти доводяться до відома і докладно пояснюються новим здобувачам на вступних лекціях на 
початку навчального року.

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

Засоби для збору пропозицій стейкґолдерів на сайті Університету розташовані за адресами: 
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)

Інформація про ОПП на сайті Університету розташована за адресою https://op.edu.ua/education/programs/mag-121-0

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОПП:

1. Тривалий досвід у підготовці магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 
фокусування ОПП на підготовці сучасних фахівців у сфері інженерії програмного забезпечення на розробці 
аналітичних програмних систем.
2. Відповідність кваліфікації та напрямків наукової діяльності викладачів ОК, які вони забезпечують. Системне 
підвищення кваліфікації викладачів, які забезпечують викладання ОК ОПП.
3. Врахування в ОПП потреб та запитів ІТ-ринку праці. Співпраця з ІТ-компаніями м. Одеси, що дозволяє 
актуалізувати зміст як ОПП вцілому, так і окремих ОК. Залучення підприємців до викладання на ОПП.
4. Реалізація ОПП в Національному університеті «Одеська політехніка», який є провідним ЗВО регіону з підготовки 
ІТ-фахівців, що дозволяє якісно організувати освітній процес та забезпечити працевлаштування випускників.
5. Активна співпраця з провідними ЗВО України, які забезпечують ОП спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення».

Слабкі сторони ОПП:

1. Залучення фахівців з ІТ-компаній до участі в навчальному процесі не вдалося зробити системним через виклики, 
які спричинили пандемія COVID-2019 та російська військова агресія.
2. Відсутність вмотивованості здобувачів ВО до виконання дослідницьких робіт, їхнє прагнення до вирішення 
практично-спрямованих завдань.
3. Невизначеність умов надання освітніх послуг під час військового стану та активних військових дій.

Можливості:

Головну можливість забезпечує фокусування програми на інженерії програмних систем аналізу даних та підготовка 
в питаннях інноваційного підприємництва. Саме ці напрямки наразі виглядають найбільш перспективними для ІТ-
галузі України.
Також як можливість наразі розглядається запрошення до відкрітих лекцій викладачів з провідних ЗВО України з 
метою посилення науково-дослідної складової ОПП.
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Загрози:

Основною загрозою для ОПП є поточна ситуація в Україні, яка змушує ІТ-компанії з метою мінімізації ризиків 
«виносити» складні роботи за межі України. Наслідком цього може стати зменшення попиту на випускників 
магістратури, оскільки для робіт, які виконуються на території України, достатньо залучати випускників ОП 
першого рівня освіти. Також загрозу становить рівень заробітної плати в Університеті, який є суттєво нижчим за 
середній рівень заробітної плати в ІТ-галузі, що призводить до відтоку перспективних викладацьких кадрів.

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

Перспективи ОПП наразі пов’язані з її фокусом, оскільки проблематика розробки програмних систем з 
компонентами аналізу даних та штучного інтелекту є актуальною, а освітніх програм, які сфокусовані саме на цьому 
аспекті, мало. ОПП має потенціал стати лідером в цьому напрямку, для чого потрібно:
1) активне залучення до освітнього процесу фахівців-практиків та експертів галузі, удосконалення комунікацій з 
представниками ІТ-галузі для забезпечення актуальності ОПП;
2) оновлення ОК відповідно до розвитку галузі інженерії програмного забезпечення, а також відповідно до фокусу 
ОПП;
3) удосконалення каталогів вибіркових дисциплін фахової підготовки для максимального врахування фокусу ОПП;
4) системне удосконалення форм і методів викладання, а також методичного забезпечення ОК, з метою покращення 
результатів навчального процесу за ОПП;
5) розширення практики участі викладачів ОПП у закордонних стажуваннях та міжнародних проєктах з метою 
інтеграції світового досвіду в освітній процес за ОПП;
6) удосконалення комунікацій зі здобувачами ВО з метою формування і впровадження заходів щодо покращення 
рівня їхньої задоволеності ОПП.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 29.09.2022 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

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК1.1.1 Іноземна 
мова за 

професійним 
спрямуванням 

(2022).pdf

E2hn3ulk7CSbPfxI/u
BXSFmxvFFECXHbo

5h4NKsfXnw=

Навчальна аудиторія з 
комп’ютером та 
мультимедійним проектором, а 
також з аудіообладнанням. 
Windows 10, Office 365. 

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

ОК1.1.2 Методи та 
засоби наукових 
досліджень в ІПЗ 

(2022).pdf

aVflaxE2wI4bhMd+5
Y286e3aQNymUchzz

b0PsBKlb3Q=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 

Інтелектуальна 
власність та авторське 
право

навчальна 
дисципліна

ОК1.1.3 
Інтелектуальна 

власність та 
авторське право 

(2022).pdf

3YzcreK/S8U/d2wSs
caNPnj/xiO1PVDtxM

AxhjpjbZ4=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

ОК1.1.4 Інноваційне 
підприємництво в 

індустрії ПЗ 
(2022).pdf

/csGvAXtU33xX7IjT
qUp8wNsivgu4AMF

pRx97L308Uk=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

ОК1.2.1 Cистемна 
інженерія 

програмного 
забезпечення 

(2022).pdf

Bbo0K013C7+eZXHc
+cOTJHqNyCgWB+c

VJjhJX5VD7d0=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 
Комп’ютерний клас (908ф) – 22 
комп’ютери поєднані у мережу, 
мультимедійна дошка, проєктор 
і ноутбук. Windows 10, Visual 
Studio 2019, LibreOffice, Google 
Chrom, StarUML

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

навчальна 
дисципліна

ОК1.2.2 Інженерія 
програмного 
забезпечення 

систем ШІ 
(2022).pdf

5lg3DVb7oxe1BgV8f
TmNF0XH/xV1d4m

FLWCfuvPJ96M=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 
Комп’ютерний клас (908ф) – 22 
комп’ютери поєднані у мережу, 
мультимедійна дошка, проєктор 
і ноутбук. Windows 10, Visual 
Studio 2019, LibreOffice, Google 
Chrom, StarUML

Хмарні обчислення навчальна 
дисципліна

ОК1.2.3 Хмарні 
обчислення 
(2022).pdf

kr9DMndNtZIjIaam
QkBZeUI4RckBO1TR

OxbqCoas7cs=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 
Комп’ютерний клас (908ф) – 22 
комп’ютери поєднані у мережу, 
мультимедійна дошка, проєктор 
і ноутбук. Windows 10, Visual 
Studio 2019, LibreOffice, Google 
Chrom

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

навчальна 
дисципліна

ОК1.2.4 Методи та 
технології 

розподілених та 
паралельних 

обчислень 
(2022).pdf

/aQa+uzlG3gQ2xuf2
k8giHOG20VfgrkujD

Yd++ItGug=

Навчальна аудиторія з 
переносними ноутбуком, екраном 
та мультимедійним 
проектором. Windows 10, Office 
365. 
Комп’ютерний клас (908ф) – 22 
комп’ютери поєднані у мережу, 
мультимедійна дошка, проєктор 



і ноутбук. Windows 10, Visual 
Studio 2019, LibreOffice, Google 
Chrom, NetBeans IDE, JetBrains, 
інструмент для роботи з 
мережами Петрі CPN Tools

Інженерія 
інтелектуальних 
програмних систем

курсова робота 
(проект)

ОК1.3.1 Інженерія 
інтелектуальних 

програмних систем 
(2022).pdf

7pTVHT/p+2J0U3R
QnZn6ni09yYNOsSP

ZVtCW9/bHEIw=

Комп’ютерний клас (908ф) – 22 
комп’ютери поєднані у мережу, 
мультимедійна дошка, проєктор 
і ноутбук. Windows 10, Visual 
Studio 2019, LibreOffice, Google 
Chrom, NetBeans IDE, JetBrains, 
MySQL

Переддипломна 
практика

практика ОК1.4.1 
Переддипломна 

практика 
(2022).pdf

9ic19+15lezCo+Z50C
WQwceKx97s0WlHR

o9FL44ptc0=

Бази практик

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

ОК1.5.1 
Кваліфікаційна 

робота (2022).pdf

ybfLo8FqTV7N1R6G
heil+mwxFlT/ZtggH

eI+eXjtKXU=

Комп’ютерний клас (908ф) – 22 
комп’ютери поєднані у мережу, 
мультимедійна дошка, проєктор 
і ноутбук. Windows 10, Visual 
Studio 2019, LibreOffice, Google 
Chrom, NetBeans IDE, JetBrains, 
MySQL

 
* 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

386313 Кривдіна 
Інна 
Борисівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

гуманітарних 
наук

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 

імені 
І.І.Мечникова, 
рік закінчення: 

1998, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014911, 
виданий 

12.06.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
011044, 

виданий 
15.12.2005

20 Інтелектуальна 
власність та 
авторське 
право

Публікації, дотичні до 
дисципліни:
- 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. 
- 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)

385531 Тройніна 
Анастасія 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
магістра, 
Одеська 

державна 
академія 

17 Системна 
інженерія 
програмного 
забезпечення

Науковий ступінь за 
галуззю 12 – 
інформаційні 
технології.



холоду, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

080402 
Iнформацiйнi 

технології 
проектування, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036120, 
виданий 

12.05.2016, 
Атестат 

доцента AД 
004747, 
виданий 

14.05.2020

385315 Любченко 
Віра 
Вікторівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
доктора наук 

ДД 003311, 
виданий 

16.05.2014, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 015444, 

виданий 
26.06.1997, 

Атестат 
доцента ДЦ 

000255, 
виданий 

30.05.2000, 
Атестат 

професора AП 
000799, 
виданий 

05.03.2019

26 Інженерія 
програмного 
забезпечення 
систем 
штучного 
інтелекту

Науковий ступінь за 
галуззю 12 – 
інформаційні 
технології. Публікації, 
що стосуються теми 
ОК:
- Liubchenko, V., 
Komleva, N., Zinovatna, 
S., Pysarenko, K. 
Framework for 
systematization of data 
science methods // 
Applied Aspects of 
Information 
Technology. – 2021. – 
Vol. 4 № 1. – P. 80–90.  
- Komleva, N., 
Liubchenko, V., 
Zinovatna, S. 
Methodology of 
information monitoring 
and diagnostics of 
objects represented by 
quantitative estimates 
based on cluster 
analysis // Applied 
Aspects of Information 
Technology. – 2020. – 
Vol. 3, No.1. – P. 376–
392.
- Komleva, N., 
Liubchenko, V., 
Zinovatna, S. 
Evaluation of the 
Quality of Survey Data 
and its Visualization 
Using Dashboards // 
Proceedings of IEEE 
15th International 
Scientific and Technical 
Conference on 
Computer Science and 
Information 
Technologies (CSIT-
2020). Lviv Polytechnic 
National University, 
Ukraine, September 23-
26, 2020. Vol. 2. – Lviv, 
2020. – P. 234–237
- Komlevoi O.,  
Komleva N.,  
Liubchenko V.,  
Zinovatna S. Biological 
Data Mining and Its 
Applications in 
Pulmonology. 
Proceedings of the 4th 
International 
Conference on 
Informatics & Data-
Driven Medicine. 
Valencia, Spain, 



November 19–21, 2021. 
Vol. 3038. p. 44–53.
З квітня по жовтень 
2022 р. виконувала 
дослідження за темою 
«Development of AI 
software systems» в 
рамках програми 
«Hamburg Programme 
for Scholars at Risk - 
Science Bridge for 
Ukraine» на базі 
Університету 
Гамбурга (Німеччина)

385333 Пригожев 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

ДK 43719, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
32755, виданий 

26.10.2012

15 Хмарні 
обчислення

Науковий ступінь за 
галуззю 12 – 
інформаційні 
технології. Публікації, 
що стосуються теми 
ОК:
1. К. О. Писаренко, Т. 
В. Оніщенко, О. С. 
Пригожев. Розробка 
веб-сервісу 
динамічного 
формування прогнозу 
бюджету в залежності 
від історії користувача 
// Інформатика та 
математичні методи в 
моделюванні. - 2021. - 
Т. 11, № 4. - С. 316-330 
DOI 
10.15276/imms.v11.no4.
316 (фахова)
2. Пригожев О.С. 
Мовнонезалежний 
репозитарій 
програмного коду // 
Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Серія 
технічні науки . – 
2022 . -№ 3.- с. 221-
228 – DOI: 
10.31891/2307-5732-
2022-309-3-221-228

385530 Роговський 
Вадим 
Томович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
систем

Диплом 
кандидата наук 

TH 98765, 
виданий 

13.05.1987

9 Інноваційне 
підприємництв
о в індустрії 
програмного 
забезпечення

Є визнаним фахівцем 
в стартап-екосистемі 
України:
- Засновник (2012) 
Startup School.
- ex-CEO стартап-
інкубатора WannaBiz.
- Експерт та член журі 
Ukrainian Startup Fund 
- 
https://drive.google.co
m/file/d/1KO0z2n3pSJ
3RxEl0gQZXXo8rlcBez
k_0/view?usp=sharing
- Експерт та ментор у 
Startup.Network - 
https://drive.google.co
m/file/d/1nfjcbR_uZ_c
rzHunZNVqovGt3wLQI
Gtd/view?usp=sharing
- Ментор у 
Сhernovetskyi 
Investment Group та 
Seedstars.
- На постійній основі 
веде консультації для 
підприємців.

385323 Зіноватна 
Світлана 
Леонідівна

Доцент, 
Основне 
місце 

Навчально-
науковий 
інститут 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052140, 

27 Методи та 
технології 
розподілених 

Науковий ступінь за 
галуззю 12 – 
інформаційні 



роботи комп'ютерних 
систем

виданий 
28.04.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

030112, 
виданий 

19.01.2012

та паралельних 
обчислень

технології. Публікації, 
що стосуються теми 
ОК: 
1. Зіноватна С. Л., 
Тішакін М. В., 
Буджеліда А. Н. 
Застосування 
технологій 
паралельних 
обчислень для 
організації взаємодії 
процесів. –  Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
технічні науки. –  
Київ, 2022. – Том 33 
(72) № 4. DOI: 
10.32838/2663-
5941/2022.4/15 
(фахова)
2. Комлева Н., 
Зіноватна С., 
Любченко В., 
Комлевой  О. 
Особливості побудови 
рекомендаційних 
систем на основі 
технології нейронних 
мереж з 
використанням 
багатопотоковості. 
Проблеми 
програмування. 2022, 
№ 3-4 (у друці, 
фахова)

385304 Савєльєва 
Оксана 
Степанівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

цифрових 
технологій, 
дизайну та 
транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
1993, 

спеціальність: 
17.05 машини 

та апарати 
химичних 

виробництв і 
підприємств 
будівельних 
метеріалів, 

Диплом 
доктора наук 

ДK 3858, 
виданий 

02.07.1999, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003854, 

виданий 
02.07.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

002672, 
виданий 

05.10.2001, 
Атестат 

професора AП 
000394, 
виданий 

16.05.2018

24 Методи та 
засоби 
наукових 
досліджень в 
інженерії 
програмного 
забезпечення

Науковий ступінь за 
галуззю 12 – 
інформаційні 
технології. Публікації, 
що стосуються теми 
ОК:
1. Liubchenko Vira. 
Improved project-based 
learning as the method 
of knowledge transfer 
between university and 
business / Liubchenko 
Vira, Saveleva Oksana, 
Zabarna Eleonora // 
Вісник сучасних 
інформаційних 
технологій. Одеса, 
ОНПУ. 2019 No. 02 
(03), 2019 с. 59-67.
2. New Forced 
Ventilation Technology 
for Inert Gas System on 
Tankers / Oleksiy V. 
Malakhov, Mikhail O. 
Kolegaev, Igor D. 
Brazhnik, Oksana S. 
Saveleva, Diana O. 
Malakhova // 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering (IJITEE), 
Volume-9 Issue-4, 
February 2020. рр. 
2549-2555. Видання 
входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science, SJCR-
Q4,, 
3. Project manager job 
description as one of 
project management 
key success factors / 
Oborsky G., Saveleva 



O., Stanovska I., Saukh 
I. // Herald of 
Advanced Information 
Technology. Intellectual 
Information 
Technologies: Neural 
Networks, Machine 
Learning, Forecasting. 
2020. Vol. 3 No. 2. P. 
72 – 82. 
4. Виміри якості вищої 
освіти : необхідність та 
сучасні тренди, або 
проектування робочих 
програм навчальних 
дисциплін . В. 
Бондаренко, 
О.Савєльєва, А 
Семенова // Вища 
школа. Науково-
практичне видання. 1 
– 2 (198)/2021. С. 75 – 
97.
5. Савельева О. С. 
Малахова Д. О. 
Застосування 
інформаційних 
технологій у суднових 
технологічних 
процесах. Суднові 
енергетичні 
установки. Науково-
технічний збірник. № 
39, 2019. С. 78-88.

386676 Мітіна Олена 
Михайлівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 
університет 
внутрішніх 
справ, рік 

закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
7.03040101 

правознавство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 018712, 

виданий 
21.05.2003, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022428, 
виданий 

19.02.2009

26 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

Відповідність за 
освітою: науковий 
ступінь за 
спеціальністю – 
англійська мова та 
література, 
кваліфікація  –  
філолог, викладач 
англійської мови і 
літератури

 
 

  
 
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

ПРН01 Знати і 
застосовувати 
сучасні професійні 

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; лабораторні 
заняття; самостійна робота 

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 



стандарти і інші 
нормативно-
правові документи 
з інженерії 
програмного 
забезпечення

здобувача вищої освіти; 
консультації викладача 

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

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

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

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

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

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; публічні виступи, 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальне завдання, 
залік

ПРН08 Розробляти 
і модифікувати 
архітектуру 
програмного 
забезпечення для 
реалізації вимог 
замовника

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

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

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

Інженерія 
інтелектуальних 
програмних систем

Індивідуальна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача 

Оцінювання змісту та 
презентації результатів 
виконаних завдань, захист 
курсового проєкту

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

ПРН05 
Розробляти, 
аналізувати, 
обґрунтовувати 
та 
систематизувати 
вимоги до 
програмного 
забезпечення

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

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; ділові ігри; 
інтерактивні завдання; 
публічні виступи, дискусії; 

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 



розповіді-пояснення; 
консультації викладача

індивідуальна або групова 
презентація, розрахунково-
графічна робота, екзамен

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

Інженерія 
інтелектуальних 
програмних систем

Індивідуальна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача 

Оцінювання змісту та 
презентації результатів 
виконаних завдань, захист 
курсового проєкту

ПРН07 
Аналізувати, 
оцінювати і 
застосовувати на 
системному рівні 
сучасні програмні 
та апаратні 
платформи для 
розв’язання 
складних задач 
інженерії 
програмного 
забезпечення

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

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

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

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інженерія 
інтелектуальних 
програмних систем

Індивідуальна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача 

Оцінювання змісту та 
презентації результатів 
виконаних завдань, захист 
курсового проєкту

ПРН09 
Обґрунтовано 
вибирати 
парадигми і мови 
програмування для 
розроблення 
програмного 
забезпечення; 
застосовувати на 
практиці сучасні 
засоби розроблення 
програмного 
забезпечення

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

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

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

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

ПРН06 Розробляти 
і оцінювати 
стратегії 
проєктування 
програмних 
засобів; 
обґрунтовувати, 
аналізувати і 
оцінювати 
варіанти 
проєктних рішень з 
точки зору якості 
кінцевого 
програмного 
продукту, 

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

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

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інженерія 
інтелектуальних 

Індивідуальна робота 
здобувача вищої освіти; 

Оцінювання змісту та 
презентації результатів 



ресурсних 
обмежень та інших 
факторів

програмних систем консультації викладача виконаних завдань, захист 
курсового проєкту

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

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

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

Переддипломна 
практика

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

Диференційований залік

ПРН03 Будувати і 
досліджувати 
моделі 
інформаційних 
процесів у 
прикладній області

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

ПРН04 Виявляти 
інформаційні 
потреби і 
класифікувати дані 
для проєктування 
програмного 
забезпечення

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

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

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

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

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

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; публічні виступи, 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальне завдання, 
залік

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальна або групова 
презентація, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ПРН10 
Модифікувати 
існуючі та 
розробляти нові 
алгоритмічні 
рішення 
детального 
проєктування 
програмного 
забезпечення

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

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

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

Системна інженерія Лекційні заняття; практичні Поточний контроль на 



програмного 
забезпечення

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

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

ПРН17 Збирати, 
аналізувати, 
оцінювати 
необхідну для 
розв’язання 
наукових і 
прикладних задач 
інформацію, 
використовуючи 
науково-технічну 
літературу, бази 
даних та інші 
джерела

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

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Практичні заняття; 
самостійна робота здобувача 
вищої освіти; консультації 
викладача

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

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; публічні виступи, 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальне завдання, 
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

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальна або групова 
презентація, розрахунково-
графічна робота, екзамен

ПРН11 
Забезпечувати 
якість на всіх 
стадіях 
життєвого циклу 
програмного 
забезпечення, у 
тому числі з 
використанням 
релевантних 
моделей та 
методів 
оцінювання, а 
також засобів 
автоматизованого 
тестування і 
верифікації 
програмного 
забезпечення

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

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

ПРН12 Приймати 
ефективні 
організаційно-
управлінські 
рішення в умовах 
невизначеності та 

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



зміни вимог, 
порівнювати 
альтернативи, 
оцінювати ризики

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

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

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

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальна або групова 
презентація, розрахунково-
графічна робота, екзамен

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

ПРН13 
Конфігурувати 
програмне 
забезпечення, 
керувати його 
змінами та 
розробленням 
програмної 
документації на 
всіх етапах 
життєвого циклу

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

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

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, 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

ПРН14 
Прогнозувати 
розвиток 
програмних систем 
та інформаційних 
технологій

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

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальна або групова 



консультації викладача презентація, розрахунково-
графічна робота, екзамен

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; публічні виступи, 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальне завдання, 
залік

ПРН15 
Здійснювати 
реінжиніринг 
програмного 
забезпечення 
відповідно до вимог 
замовника

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, екзамен

ПРН02 Оцінювати 
і вибирати 
ефективні методи і 
моделі 
розроблення, 
впровадження, 
супроводу 
програмного 
забезпечення та 
управління 
відповідними 
процесами на всіх 
етапах життєвого 
циклу

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

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

Системна інженерія 
програмного 
забезпечення

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

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

Методи та технології 
розподілених та 
паралельних 
обчислень

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

Поточний контроль на 
лабораторних та 
практичних заняттях, 
виконання контрольного 
завдання і двох модульних 
контрольних робіт, 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

ПРН16 Планувати, 
організовувати та 
здійснювати 
тестування, 
верифікацію та 
валідацію 
програмного 
забезпечення

Інженерія 
програмного 
забезпечення систем 
штучного інтелекту

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

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

Методи та засоби 
наукових досліджень в 
інженерії програмного 
забезпечення

Лекційні заняття; практичні 
заняття; публічні виступи, 
дискусії; консультації 
викладача

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальне завдання, 
залік

Інноваційне 
підприємництво в 
індустрії програмного 
забезпечення

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

Поточний контроль на 
практичних заняттях; 
виконання двох модульних 
контрольних робіт; 
індивідуальна або групова 
презентація, розрахунково-
графічна робота, екзамен

Інженерія 
інтелектуальних 
програмних систем

Індивідуальна робота 
здобувача вищої освіти; 
консультації викладача 

Оцінювання змісту та 
презентації результатів 
виконаних завдань, захист 
курсового проєкту

Кваліфікаційна робота Наукове консультування Перевірка на унікальність та 



наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

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

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

 


