
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова

Освітня програма 21159 Інформаційні системи та технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 105

Повна назва ЗВО Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ідентифікаційний код ЗВО 02066753

ПІБ керівника ЗВО Трушляков Євген Іванович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.nuos.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/105

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 21159

Назва ОП Інформаційні системи та технології

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління 
проектами (ННІКНУП)

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

1. Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та управління 
проектами (кафедри: "Вищої математики", "Фізики", "Інформаційних 
управляючих систем та технологій", "Програмного забезпечення 
автоматизованих систем"). 2. Навчально-науковий гуманітарний інститут 
(кафедри: "Фізичного виховання і спорту", "Соціально-гуманітарних 
дисциплін", "Сучасних мов"). 3. Факультет морського права (кафедра 
"Морського та господарського права").

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

54025, м. Миколаїв, проспект Героїв України, 9

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 64171

ПІБ гаранта ОП Книрік Наталя Ромуальдівна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

natalya.knyrik@nuos.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(093)-819-66-52

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка бакалаврів та магістрів ОПП "Інформаційні системи та технології" здійснюється у ННІКНУП НУК на 
трьох випускових кафедрах: "Інформаційних управляючих систем та технологій" (ІУСТ); "Програмного 
забезпечення автоматизованих систем" (ПЗАС); "Управління проектами" (УП).
Історія кафедр ІУСТ та ПЗАС бере початок з 1987 р., коли наказом № 388 Мінвузу СРСР у Миколаївському 
кораблебудівному інституті організовано кафедру обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління, 
яка вела підготовку фахівців за спеціальністю 2204 – "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та АСУ". 
Очолив її д.е.н., проф. Л.М. Ходорковський (з 1987 р. по 1990 р.). На кафедрі були розроблені програми навчання з 
нових для суднобудування спеціальностей, що пов’язані із використанням обчислювальної техніки та новітніх 
технологій. Лабораторії, які були створені у співробітництві з Науково-дослідним інститутом Вищої школи СРСР, 
мали передове, на той час, оснащення обчислювальною технікою. Вони дали змогу перетворити навчальний процес 
на джерело теоретичних та виробничих навичок студентів та аспірантів для розв’язання задач проектування, 
підготовки, організації та виробництва в промисловості із широким використанням інформаційних систем та 
технологій. З 1990 р. кафедру очолив д.т.н., проф. К.В. Кошкін.
У 1991 р. кафедра змінює свою назву – кафедра інформаційних технологій (КІТ), і з 1997 р. починає одночасну 
підготовку фахівців зі спеціальностей "Інформаційні управляючі системи та технології" та "Програмне забезпечення 
автоматизованих систем". У 2003 р. КІТ було реорганізовано та створено самостійні структурні підрозділи: кафедра 
ІУСТ (завідувач д.т.н., проф. К.В. Кошкін, а з 2018 р. � к.т.н., доц. І.Л. Михелєв) та кафедра ПЗАС. Організатором та 
першим завідувачем кафедри ПЗАС був д.т.н., проф. І.І. Коваленко, а з 2009 р. кафедру очолив д.т.н., проф. С.Б. 
Приходько.
За останні роки на кафедрах ІУСТ та ПЗАС ННІКНУП НУК збільшується обсяг наукової роботи. Визначені такі 
основні напрямки наукових досліджень: інформаційні управляючі системи автоматизації проектних робіт; 
організація та впровадження інтегрованих комп’ютерних виробництв; управління життєвим циклом виробів; 
прикладний системний аналіз та інформаційні технології; застосування методів математичного моделювання 
стохастичних систем в інформаційних технологіях; інформаційні технології у галузі управління проектами та 
розвитку виробництва; управління інноваційними проектами та інтелектуальний аналіз даних; організація і 
управління віртуальними підприємствами; математичне моделювання в кораблебудуванні; математичне 
моделювання технічних систем; геометричне моделювання об'ємних компресорів; інші.
Професор С.Б. Приходько є відомим фахівцем в галузі моделювання стохастичних систем та статистичної обробки 
даних, очолює у НУК наукову школу з цього напряму. Під його керівництвом викладачі ННІКНУП Л.М. Макарова 
(2015 р.), А.В. Пухалевич (2017 р.) захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 – "Інформаційні технології"; О.О. Кудін (2021 р.) захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – "Управління проектами та програмами"; М.В. Ворона, 
К.О. Книрік, Т.Г. Смикодуб підготували дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 122 
– "Комп`ютерні науки" захист яких планується у 2021-2022 рр.
Дослідження і розробки в області систем автоматизованого проектування є традиційними для співробітників 
кафедр ННІКНУП і беруть початок з моменту створення кафедри інформаційних технологій. За підтримки кафедри 
ІУСТ були захищені кандидатські дисертації (С.А. Устенко, Т.Г. Григорян) за спеціальністю 05.13.12 – "Системи 
автоматизації проектних робіт". Дослідження та розробка засобів автоматизації проектувальних та технологічних 
робіт є тематикою наукових досліджень доцента кафедри ІУСТ В.К. Партаса. Питання геометричного моделювання 
для автоматизованого проектування об'ємних компресорів є науковим інтересом та відображені у наукових працях 
доцента кафедри ПЗАС І.В. Устенко.
Особливо відзначається науковий напрям з інформаційних технологій управління проектами та програмами. В 
спеціалізованій Вченій раді НУК за спеціальністю 05.13.22 – "Управління проектами та програмами" захищено 4 
докторські дисертації (К.В. Кошкін, 2002 р.; С.К. Чернов, 2007 р.; Ю.М. Харитонов, 2014 р.; Л.С. Чернова, 2020 р.) і 
18 кандидатських дисертацій. Зараз за цією спеціальністю навчаються та працюють над дисертаціями докторанти, 
аспіранти, здобувачі. Результатами наукових досліджень в галузі УП за останні роки є 6 науково-дослідних тем, 2 
підручника, 11 монографій, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, понад 300 статей та виступи на 
міжнародних наукових конференціях. Обсяг наукових досліджень та отримані результати в галузі ІТ УП дають 
підставу стверджувати, що в НУК створена наукова школа з цього напряму. Тому керівництвом НУК було прийняте 
рішення про створення кафедри УП (Наказ по НУК від 23.01.07 № 44-к). Її очолив д.т.н., проф., Лауреат Державної 
премії України в галузі науки і техніки, Заслужений працівник промисловості України С.К. Чернов. Основна область 
наукових інтересів професора С.К. Чернова є управління проектами та програмами інноваційного розвитку 
наукоємних підприємств, сучасні методи системного аналізу та їх використання для розв’язання різних задач 
функціонування підприємств. Створив концепцію і системний сценарій програм підвищення ефективності 
українських наукоємних підприємств.
Відповідно до змін, що були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, 
спеціальність 122 � "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", яка була традиційною для ННІКНУП НУК, 
трансформувалась у дві інші: 122 � "Комп’ютерні науки" та 126 � "Інформаційні системи та технології".
На підставі моніторингу ринку праці Південного регіону щодо надання освітніх послуг, аналізу можливостей НУК у 
відповідності до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, консультації та підтримки з боку провідних 
науковців України в галузі ІТ та провідних ІТ-компаній, керівництвом НУК було прийнято рішення щодо 
ліцензування нової спеціальності 126 � "Інформаційні системи та технології" та отримана відповідна Ліцензія на 
провадження освітньої діяльності за освітніми рівнями бакалавра та магістра.
У 2019 р. зміни в ОП були обумовлені затвердженням Стандарту спеціальності 126; уніфікацією навчальних планів 
НУК; необхідністю врахувати пропозиції роботодавців.
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Останній перегляд ОП був у 2021 р. з урахуванням загальних зауважень акредитаційних експертиз ОП "Системний 
аналіз" бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти та інших ОП НУК. Був змінений підхід до формування 
індивідуальної освітньої траєкторії студентів (розширено перелік дисциплін, що забезпечують набуття студентами 
soft skills, впроваджено новий механізм обрання вибіркових дисциплін, який раніше був блоковий), враховані 
пропозиції студентів освітніх програм IT-галузі, роботодавців та викладачів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 6 4 2 0 0

2 курс 2020 - 2021 16 14 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 8 7 1 0 0

4 курс 2018 - 2019 12 10 0 0 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 21159 Інформаційні системи та технології

другий (магістерський) рівень 22146 Інформаційні системи та технології

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 67838 30961

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

67838 30961

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1359 590

 
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 126.Інформаційні системи та 
технології.Бакалавр.Освітня 

програма.2021 (1).pdf

C9Q71mjBpIhr6mDG8xvOSpuwv/43wUH+OIkQBahlr68
=

Навчальний план за ОП навч_план_126_бак_заочна_2021.
pdf

Tjj7zKzcMHFaxu/faIgfMgadsybmKizQBk2AaV7rso8=

Навчальний план за ОП навч_план_126_бак_денна_2021.p 6N2IT54ECrKivOQbhq5Lb6FjMuwVmj2Pn6dzqcIl17o=
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df

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Б126 ІСТ -2021-  
Богаченко.pdf

rXQEAMZJ+qpK/eqn/gW4HYhLD7HPI2/B3sMltanQXA
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців
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1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основними цілями навчання за ОП "Інформаційні системи та технології" є підготовка фахівців, здатних 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області інформаційних систем та технологій, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов і які потребують застосування теорій та методів ІТ.
Постійний та систематичний моніторинг ринку освітніх послуг, аналіз вакансій і потенційних можливостей ринку 
праці, експертне опитування керівників і провідних спеціалістів підприємств різних форм власності Південного 
регіону стали основою концепції діяльності НУК з підготовки фахівців всіх освітніх ІТ-програм та переконують у 
необхідності продовжувати формування та реалізацію моделі підготовки фахівців з акцентом на технічний напрям, 
урахуванням потреб суднобудівних, машинобудівних та ІТ підприємств Миколаївщини. Це забезпечує можливість 
отримання якісної професійної освіти в галузі ІТ. Підготовка фахівців за ОП відповідає теоретичному змісту 
предметної області та спрямована на нове покоління програмних продуктів, системний інформаційний 
менеджмент, управління ІТ-проєктами, архітектуру IT-інфраструктури підприємств.
Застосування інформаційних систем та технологій в галузі суднобудування робить вказану ОП унікальною.
Високий рівень досягнень наукової школи ННІКНУП щодо організації та управління віртуальними підприємствами 
суднобудівної та машинобудівної галузей, математичного моделювання в кораблебудуванні, тобто в галузі ІТ УП, 
також є ознакою унікальності ОП.

 

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

"Місія, бачення і стратегія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова" є невід’ємним 
елементом розробленої, впровадженої та сертифікованої Системи управління якістю за вимогами стандартів ISO 
9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009. Реалізація Місії та Стратегії здійснюється через освітню, наукову, інноваційну та 
міжнародну діяльність, що визначені Концепцією діяльності НУК та регламентуються Статутом НУК.
На виконання рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що були отримані при 
акредитації різних ОП у НУК, "Місія і Стратегія НУК" схвалена рішенням Вченої ради (протокол № 8 від 24.09.2021 
р.) та затверджена ректором НУК у вигляді окремого документа (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/misiya-ta-strategiya.pdf).
Аналіз вказаного документу засвідчує відповідність цілей ОП щонайменше наступним складовим Місії НУК:
1. забезпечення якісної, доступної та сучасної освіти;
2. впровадження знань та інноваційних розробок для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 
креативних і толерантних фахівців в галузі ІТ, покликаних прискорювати технологічний розвиток і цифровізацію, 
формувати інноваційну економіку України, вирішувати актуальні завдання суднобудування та розвивати сучасну 
систему управління через розкриття їх лідерського та творчого потенціалу.
Вказані складові відповідають цілі та предметній галузі ОП, забезпечують її унікальність та реалізовуються через 
ключові напрями та головні завдання Стратегії НУК.

 

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

Після затвердження нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти (постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266), спеціальність 8.000003 "Управління проектами" припинила 
своє існування. А після змін, що були внесені до вказаної постанови КМУ, спеціальність 122 � "Комп’ютерні науки 
та інформаційні технології", яка була традиційною для ННІКНУП НУК, трансформувалась у дві інші: 122 � 
"Комп’ютерні науки" та 126 � "Інформаційні системи та технології".
Експертне опитування здобувачів вищої освіти, що навчались на "старих" спеціальностях НУК, виявило існуючий у 
них попит щодо здобуття компетентностей зі спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології".
З’ясувалось, що бажання навчатись за ОП "Інформаційні системи та технології" зумовлено наступними основними 
причинами:
1. сучасні інформаційні технології використовують ведучі викладачі ННІКНУП НУК як інструменти своїх наукових 
досліджень (відповідно до наукових спеціальностей 05.13.22 – "Управління проектами та програмами" та 05.13.06 – 
"Інформаційні технології") та впроваджують їх у навчально-виховний процес;
2. великі потребі ринку праці Миколаївщини та Південного регіону України у фахівцях галузі знань 12 – 
"Інформаційні технології";
3. відсутність аналогічних освітніх програм у ЗВО Миколаєва.
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- роботодавці

Окрім співпраці НУК з традиційними роботодавцями (ПАТ "Завод Океан", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", ПАТ "НДІ 
Центр", ПАТ "Чорноморсуднопроект", де були створені філії кафедр ННІКНУП та ін.) за останні роки збільшилась 
співпраця с провідними українськими та зарубіжними ІТ-компаніями, представництва яких відкрито у Миколаєві 
("Укртех-Інфо", Agrofusion, GlobalLogic Ukraine, TheFinechLab, АртСофт, Postindustria, TrackEnsure, UPLAND та ін.).
На круглих столах, що проводилися в 2018, 2019 рр. у НУК в рамках ярмарок вакансій перед II етапом 
Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування в Південному регіоні України та чвертьфіналом 
міжнародної студентської олімпіади ACM-ICPC (Наказ МОНУ № 307 від 30.03.2018 "Про проведення ВСО з 
програмування"), представники вказаних ІТ-компаній наголошували на модернізації змісту ІТ-освіти. Ці зміни 
пропонуються для всіх ОП ІТ-галузі, що проваджуються у НУК, зокрема і для ОП "Інформаційні системи та 
технології".
Цілі, що заявлені у ОП, роботодавцями цілком схвалюються, але на їх думку треба вводити в ОП навчальні 
компоненти, що дозволяють набувати компетентності з сучасних мов програмування та їх бібліотек, NoSQL БД, 
сучасних методик проєктування ІС.
Сучасні мови програмування, їх бібліотеки та бази даних вивчаються в рамках ОП "Інформаційні системи та 
технології", робочі програми дисциплін "Моделювання ІС промислових підприємств" та "Проектування ІС" 
враховують рекомендації роботодавців та регіональну специфіку промислових підприємств.

- академічна спільнота

На етапі аналізу можливостей НУК щодо започаткування та провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" 
спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 – "Інформаційні технології" на рівні 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності було вивчено досвід та діючи освітні програми з ІТ підготовки 
провідних ЗВО України та отримані консультації провідних науковців, а саме:
1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського": 
отримані наукові консультації д.т.н., професора Павлова О.А.,методичні та методологічні консультації к.т.н, доцента 
Ковалюк Т.В.
2. Національний університет "Львівська політехніка": отримані експертні консультації д.т.н., професора Пасічника 
В.В. щодо відповідності навчального плану НУК проєкту Стандарту ВО зі спеціальності 126 – "Інформаційні системи 
та технології".
3. Київський національний університет імені Тараса Шевченко: отримана експертна оцінка кадрового потенціалу 
ННІКНУП НУК щодо провадження освітньої діяльності з ІТ-спеціальностей від д.ф.-м.н., професора Анісімова А.В.

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП "Інформаційні системи та технології" 
враховувались результати співпраці з Всеукраїнською громадською організацією "Рада з конкурентоспроможності 
індустрії інформаційно-телекомунікаційних технологій України" та Громадською організацією "Українське науково-
освітнє ІТ товариство".

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

Інформаційні системи та технології у технічній та ІТ галузях орієнтовані на вирішення проблем аналізу складних ІС 
та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем. Вони ґрунтується на 
методах природничих наук, аналітичному, чисельному та імітаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлені 
на застосування в конкретних проєктах, розробках, прикладних дослідженнях.
Студенти ОП проходять практику та стажування у провідних ІТ-компаніях де отримують навички роботи з 
реальними проєктами, що сприяє їх подальшому працевлаштуванню у різних телекомунікаційних та IT-компаніях, 
міжнародних корпораціях, аналітичних агенціях, підприємствах морегосподарського комплексу тощо.
Аналіз ринку праці на базі відкритих джерел інформації дозволяє констатувати, що одним із найбільших викликів 
для майбутнього ІТ-індустрії в Україні є гострий дефіцит кадрів. За підрахунками компанії GlobalLogic, щорічно в 
країні відкривається приблизно 40000 вакансій в ІТ-секторі, що обумовлює збільшення попиту на ІТ-фахівців 
приблизно на 30%. У 2021 р. очікується запит на працевлаштування 54000 нових спеціалістів.
Цілями навчання за ОП є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в області ІС та ІТ, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та потребують 
застосування теорій та методів ІТ, що у повній мірі відповідають тенденції розвитку спеціальності. ПРН дозволять 
випускникам ОП бути конкурентними на ринку праці.

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

Миколаївська область – один з розвинених індустріальних регіонів України. Для промислового комплексу області 
характерна висока концентрація підприємств в південному (суднобудування, машинобудування, кольорова 
промисловість) та північному регіонах (електроенергетика, машинобудування).В загальнодержавному поділі на 
частку промислового комплексу області припадає 2,5% реалізованої промислової продукції.
При формуванні цілей та програмних результатів навчання за ОП галузевий контекст враховується через 
формування та реалізацію моделі підготовки бакалаврів з акцентом на технічний напрям та урахуванням потреб 
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суднобудівних та машинобудівних підприємств Миколаївщини (навчальні дисципліни: "Моделювання ІС 
промислових підприємств", "Проектування ІС", "Системи автоматизованого проектування").
За останні роки на Миколаївщині збільшилась кількість представництв українських та зарубіжних ІТ-компаній: ТОВ 
"Укртех-Інфо",ТОВ "ГлобалЛоджик", TheFinechLab, АртСофт, Postindustria, MobiDev, GeeksForLess, UPLAND та ін.
Зміст та програмні результати підготовки фахівців за ОП "Інформаційні системи та технології" спрямовані на нове 
покоління програмних продуктів, в яких широко використовується обробка великих обсягів інформації, принципи 
нечіткої логіки та елементи штучного інтелекту, що відповідає контексту галузі знань 12 – "Інформаційні технології" 
(навчальні дисципліни: "Технології ООП", "Організація БД та знань", "Структури та організація даних в ЕОМ", 
"Інтелектуальний аналіз даних" та ін.).

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

При започаткуванні ОП досвіду провадження відповідних ОП зі спеціальності 126 у провідних ЗВО ще не було. Тому 
вивчався досвід провадження споріднених ОП з ІТ підготовки та здійснювались консультації з провідними 
науковцями:
1. НТУ України "КПІ ім. І. Сікорського": отримані консультації д.т.н., проф. Павлова О.А., методичні та методологічні 
консультації к.т.н, доц. Ковалюк Т.В. Цьому передувала науково-методична конференція "Проблеми ІТ-освіти в 
Україні", яка була проведена у 2017 р. за ініціативою та на базі НУК. За результатами конференції та при 
безпосередній консультативній підтримки Вченого секретаря підкомісії НМК з ВО МОНУ за напрямом підготовки 
"Комп’ютерні науки" Ковалюк Т.В., в основу ОП була закладена методологічна база Computer Science Curricula, що 
відповідає уставленим в науковому та освітньому просторі уявленням про сучасний стан та тенденції розвитку 
комп'ютерних наук у світі. Таким чином, досвід споріднених іноземних програм при формулюванні цілей та ПР 
навчання за ОП було враховано на методологічному рівні.
2. НУ "Львівська політехніка": отримані експертні консультації д.т.н., проф. Пасічника В.В. щодо відповідності 
навчального плану ОП проєкту Стандарту ВО. Досвід Львівського ІТ-кластеру як спільноти ІТ-компаній, влади та 
освіти вивчається та використовується при співпраці з роботодавцями.
3. КНУ ім. Т. Шевченко: отримана експертна оцінка кадрового потенціалу НУК щодо провадження освітньої 
діяльності з ІТ-спеціальностей від д.ф.-м.н., проф. Анісімов А.В.

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

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 – "Інформаційні технології", 
спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і 
науки України від 12.12.2018 № 1380. Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 126 – "Інформаційні 
системи та технології" Науково-методичної комісії № 8 з інформаційних технологій, автоматизації та 
телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.
У 2019 р. зміни в ОП були обумовлені затвердженням вказаного Стандарту; уніфікацією навчальних планів НУК; 
необхідністю врахувати пропозиції роботодавців.
Програмні результати навчання за розробленою ОП повністю відповідають нормативному змісту підготовки 
бакалавра (ПР01-ПР11розділу V Стандарту). Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх 
компонентів, методів навчання та оцінювання включена до Відомостей про самооцінювання ОП "Інформаційні 
системи та технології".
Інтегральна компетентність в рамках ОП "Інформаційні системи та технології" формується на основі узагальнення 
компетентнісних характеристик освітнього рівня бакалаврів та повною мірою розкривається при написанні 
кваліфікаційної роботи.
Сукупність результатів навчання забезпечено динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, що описані в ОП 
загальними КЗ1-КЗ10 та спеціальними (фаховими) КС1-КС15 компетентностями. Загальні та спеціальні (фахові) 
компетентності відповідають дискрипторам Національної рамки кваліфікацій України, що наведено у розділі 4 ОП. 
У зазначеній таблиці проілюстровано, як саме відображаються комбінація знань, умінь (навичок), комунікацій, 
відповідальності, автономії на спеціалізовану сферу професійної діяльності бакалаврів з інформаційних систем та 
технологій у галузі інформаційних технологій.
Згідно ОП "Інформаційні системи та технології" атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або 
практичної проблеми в області сучасних інформаційних систем та технологій, що характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій. У кваліфікаційній 
роботі не може бути академічного плагіату, фальсифікації та списування. Кваліфікаційна робота має бути розміщена 
на офіційному сайті або у репозитарії НУК.
Таким чином, ми вважаємо, що в розробленій ОП "Інформаційні системи та технології" реалізовано 
компетентнісний підхід у відповідності до Національної рамки кваліфікацій України, що дозволяє досягти 
результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 
– "Інформаційні технології", спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології".

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?

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 12 – "Інформаційні технології", 
спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і 
науки України від 12.12.2018 № 1380.
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2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

В основу підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 
"Інформаційні системи та технології" спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 – 
"Інформаційні технології" покладено чітко окреслене коло знань, умінь, навичок і компетентностей, які спрямовані 
на формування професійної та загальної культури особистості.
Освітньо-професійна програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, 
обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття освітнього ступеня бакалавр, перелік загальних та спеціальних 
(фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах 
результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.
ОП "Інформаційні системи та технології" відповідає за змістом першому (бакалаврському) рівню вищої освіти та 
сьомому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій, враховує вимоги загальноєвропейських 
стандартів освіти в галузі комп’ютерних наук, корелюється з навчальними програмами провідних університетів 
України та адаптована до потреб Південного регіону України.
Зміст підготовки бакалаврів за ОП "Інформаційні системи та технології" розкривається через навчальні програми, 
які забезпечені навчальним контентом, у тому числі актуальними підручниками, навчальними посібниками, 
довідниками та фаховими періодичними виданнями.
Згідно з предметною областю спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології", об’єктом вивчення в рамках 
ОП є:теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем 
та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості 
інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при 
створенні й використанні інформаційних систем та технологій.
Теоретичний зміст предметної області ОП складають методи, методики, підходи та технології фундаментальних та 
прикладних наук та моделювання. Вивчаються: поняття та принципи інформаційного менеджменту, системної 
інтеграції та адміністрування інформаційних систем, управління ІТ-проєктами, архітектури IT-інфраструктури 
підприємств. Це повною мірою відповідає предметної області спеціальності 126 – "Інформаційні системи та 
технології".
Для провадження ОП в рамках спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" використовується 
спеціалізоване програмне забезпечення, відповідне комп’ютерне та мережне обладнання, сучасні мови 
програмування тощо.

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

В НУК забезпечена можливість формування для студентів індивідуальної освітньої траєкторії. Персональний шлях 
реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти формується з урахуванням їх здібностей, інтересів, потреб, 
мотивації, можливостей і досвіду та реалізується через вибір студентом видів, форм і темпу здобуття освіти в рамках 
запропонованих ОП, навчальних дисциплін, методів і засобів навчання.
Право здобувачів освіти на реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) та Положенням про вибіркові дисципліни у НУК 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Vibirkovi-Disciplini-zi-zminami-2020.pdf).
Вибіркова складова начального плану бакалавра ОП, що призначена для забезпечення можливості здобути 
додаткові компетентності, становить 25% від загального обсягу освітніх компонентів у кредитах ЄКТС. Бакалавр ОП 
"Інформаційні системи та технології" має право обирати освітні компоненти самостійно у межах обсягу вибіркової 
складової. Такий вибір не обмежується навчальним планом ОП, на якій він навчається.
Традиційно для ННІКНУП, бакалаври ОП мають можливість вибору наукового напряму досліджень через вільне 
обрання керівника випускової кваліфікаційної роботи з відповідним колом наукових інтересів, що також забезпечує 
формування індивідуальної освітньої траєкторії.
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Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

На даний час право бакалавра ОП "Інформаційні системи та технології" на вибір навчальних дисциплін 
регламентується Положенням про вибіркові дисципліни у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-Vibirkovi-Disciplini-zi-zminami-2020.pdf).
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем вищої освіти у межах, передбачених ОП "Інформаційні 
системи та технології" та її навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів 
ЄКТС, передбачених для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Перелік вибіркових курсів наводиться у 
додатках к Положенню (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Dodatok-2-Katalog-vibirkovih-kursiv-
pochatkovij-ta-pershij-bakalavrskij-riven-na-2021-1.09.2021.pdf). У кожному навчальному семестрі студенти обирають 
два курси. Вибір першого здійснюється із загального переліку вибіркових курсів, другого – з курсів загально-
технічного спрямування.
Зараз у НУК ведеться робота щодо розширення переліку вибіркових курсів з їх описом на сайті університету для 
спрощення механізму інформування студентів та вибору курсу. Ця робота пов’язана з модернізацією офіційного 
сайту НУК.
Індивідуальна освітня траєкторія бакалаврів ОП "Інформаційні системи та технології" у ННІКНУП НУК фактично 
реалізована через індивідуальний навчальний план.

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

ОП "Інформаційні системи та технології" та навчальний план підготовки бакалаврів зі спеціальності 126 – 
"Інформаційні системи та технології" передбачає проходження практичної підготовки у вигляді лабораторних та 
практичних занять, виробничої та переддипломної практик.
Практична підготовка направлена на формування наступних компетентностей для професійної діяльності, що 
зафіксовані в ОП: здатність до проєктування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, 
комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), 
комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними; здатність проєктувати, 
розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій; здатність 
застосувати методи та технології проєктування інформаційних систем при розв’язанні комплексних задач 
суднобудування та машинобудування; інші (КС1-КС15 з ОП).
Саме співпраця з роботодавцями обумовила необхідність формування у бакалаврів компетентностей застосування 
сучасних методик проєктування ІС та використання сучасних ІТ (КС3, КС4, КС15).
Наступність видів практичної підготовки відображає структурно-логічна схема ОП, що розроблена у ННІКНУП 
НУК.
Організація та забезпечення всіх видів практик у НУК здійснюються випусковими кафедрами і Відділом практики 
відповідно до програм та угод з роботодавцями про проходження практик.

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

Пріоритет тих або інших соціальних навичок та особистих якостей випускника ЗВО визначається перш за все 
галуззю знань в рамках якої існує ОП.
Серед великої кількості soft skills в галузі ІТ, що дозволять випускнику ОП "Інформаційні системи та технології" бути 
конкурентним на ринку праці, на наш погляд обов’язковими є наступні:
1. Володіння розмовною та письмовою англійською мовою на достатньо високому рівні є необхідним для пошуку 
інформації в сучасній професійній літературі. ОП "Інформаційні системи та технології" забезпечує дану навичку в 
рамках ОКЗ3 та ПР13.
2. Уміння працювати в команді та готовність до прямого діалогу не тільки з колегами, але і з клієнтами. Вказана 
соціальна навичка міжособистих комунікацій дуже важлива як на стадії підписання угоди, так і в процесі виконання 
замовлення. ОП "Інформаційні системи та технології" забезпечує дану навичку в рамках ПР10.
3. Послідовність, як навик доводити до логічного завершення поручену роботу або проєкт. Дуже часто в IT-
компаніях розпочатий проєкт відкладається у зв’язку з появленням інших замовлень. Вміння вчасно повернутися і 
закінчити роботу над попереднім замовленням не порушив термінів його виконання забезпечує освітня компонента 
ОКП7 та ПР8.
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 
наведена у Відомостях про самооцінювання ОП "Інформаційні системи та технології".

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Після успішного виконання освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" випускники 
здобувають ступінь вищої освіти – бакалавр зі спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" галузі знань 
12 – "Інформаційні технології". Професійна кваліфікація бакалаврам з ОП "Інформаційні системи та технології" не 
присвоюється.

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

Особлива увага при розробці навчальних планів у НУК приділяється тому, щоб здобувачеві вищої освіти вистачало 
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часу на самостійну роботу. Максимальна кількість контактних годин на один кредит у НУК становить:
33%÷45% – за рівнями молодшого бакалавра та бакалавра;
15%÷33% – за рівнем магістра;
10%÷25% – за рівнем доктора філософії.
Контактні години реалізуються із застосуванням наступних форм організації навчального процесу: лекція; 
семінарське заняття; практичне заняття; лабораторне заняття; консультація.
Навчальний план ОП передбачає такі форми навчання:
1. Лекційні заняття (38,4% від загальної кількості контактних годин) на яких викладач у концентрованій, логічно 
витриманій формі повідомляє слухачам новий або структурує вже відомий навчальний матеріал.
2. Лабораторні заняття (35,8% від загальної кількості контактних годин) на яких бакалаври проводять дослідження з 
використанням відповідного навчально-методичного забезпечення, устаткування, комп'ютерної техніки з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень відповідної дисципліни, набувають практичних 
навичок роботи з устаткуванням, обладнанням, комп'ютерною технікою, методикою експериментальних 
досліджень.
3. Практичні заняття (25,8% від загальної кількості контактних годин) на яких організовано детальний розгляд 
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, що формує компетентності щодо їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

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

Організацію дуальної форми здобуття освіти регламентує Положення про порядок організації та проведення 
дуального навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-poryadok-organizacii-ta-provedennya-dualnogo-
navchannya2019.pdf).
В рамках освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" щодо підготовки фахівців з вищою 
освітою за спеціальністю 126 – "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 – "Інформаційні технології" 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дуальна форма здобуття освіти не здійснювалась.

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

https://nuos.edu.ua/vstup/pravila-prijomu-nuk/

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

Для вступу на бакалаврську освітню програму "Інформаційні системи та технології" приймаються абітурієнти, які 
здобули повну загальну середню освіту.
У відповідності Умовам прийому до ЗВО України Правила прийому до НУК встановлюють перелік сертифікатів 
ЗНО, які подаються для проходження конкурсного відбору. Перелік сертифікатів та їх вагові коефіцієнти для 
формування конкурсного балу враховують особливості навчання за даною ОП: українська мова (0,25); математика 
(0,40); історія України або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія (0,25). Вага атестату про 
повну загальну освіту – 0,10.

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

Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу регламентує Положення про 
визнання іноземних документів про освіту (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
viznannya-inozemnih-dokumentiv-pro-osvitu.pdf) та Положення про порядок організації права на академічну 
мобільність у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-prava-na-
akademichnu-mobilnist.pdf).
Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів ВО 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-poryadok-vidrahuvannya-pererivannya-
navchannya.pdf) встановлює відповідну процедуру для осіб, які навчаються на ліцензованих ОП. Положення також 
розповсюджується на осіб, які навчаються на ОП у іноземних ЗВО, у разі їх поновлення чи переведення до ЗВО 
України.
Відповідно до Положення про порядок перезарахування результатів навчання (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-
zminami.pdf), трансфер кредитів проводиться на підставі порівняння навчального плану відповідної ОП та 
Академічної довідки від здобувача ВО. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна 
оцінка рівня знань здобувача. При перезарахуванні навчальних дисциплін до навчальної картки вносяться: назва 
дисципліни, загальна кількість годин та кредитів, оцінка та підстава щодо перезарахування тощо.

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

Досвід застосування вказаних правил на освітньо-професійній програмі "Інформаційні системи та технології" щодо 
підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 126 – "Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 – 
"Інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у нас відсутній.

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

Визнання результатів набутих у неформальній та інформальній освіті, обсягом до 30 кредитів ЄКТС здійснюється за 
рішенням директора інституту (декана факультету) та регламентується Положенням про порядок перезарахування 
результатів навчання (трансфер кредитів) (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
poryadok-perezarahuvannya-rezultativ-navchannya-transfer-kreditiv-zi-zminami.pdf) та Положенням про визнання 
результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-viznannya-rezultativ-navchannya-zdobutih-u-neformalnij-taabo-informalnij-
osviti.pdf).
Процедура визнання передбачає такі основні етапи:
1. Подання заяви на ім’я директора інституту (декана факультету). До заяви додаються освітня деклараціята інші 
документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію.
2. Формування комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання 
результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті.
3. Проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті.
Визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті до початку навчання на певному 
освітньому рівні не здійснюється.

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

Досвід застосування вказаних правил на ОП "Інформаційні системи та технології" у нас відсутній.

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

Провадження ОП у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) та Положення 
про організацію самостійної роботи студентів у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-
pro-organizaciju-samostijnoi-roboti-studentiv.pdf) передбачає наступні форми організації навчання:
1. лекційні заняття (15,2% від загальної кількості годин);
2. лабораторні заняття (14,2% від загальної кількості годин);
3. практичні заняття (10,2% від загальної кількості годин);
4. самостійна робота включно з практиками та кваліфікаційною атестацією (60,4% від загальної кількості годин).
Основними методами навчання на ОП, які на наш погляд найкращім чином дозволяють досягти навчальної мети та 
забезпечують засвоєння змісту освіти є:
1. Пояснювально-ілюстративний, коли знання не просто повідомляють, а пояснюють, обґрунтовують, коментують. 
Робиться все, щоб було менше механічного запам’ятовування, а більше розуміння сутності. Метод навчання 
пов’язаний з використанням засобів наочності та репродуктивним характером засвоєння знань.
2. Проблемний, основа якого полягає в утворенні у навчальному процесі пошукових ситуацій. Проблемний метод 
навчання розвиває активність, самостійність, творчі здібності.
Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 
наведена у матеріалах самооцінювання.

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?

Навчально-методична робота в НУК координується: Науково-методичною радою університету; Навчальною 
частиною, до складу якої входять навчальний відділ, відділ методичного забезпечення і моніторингу якості 
навчання та відділ електронного реєстру; методичними комісіями інститутів (факультетів) та кафедр.
У ННІКНУП діє навчально-методична комісія з галузі знань 12 – ІТ, до складу якої входять НПП різних кафедр, які 
забезпечують проведення навчального процесу. Навчально-методична комісія розглядає навчально-методичні 
матеріали, що розробляються для забезпечення навчального процесуі рекомендує їх до видання в друкованому або 
електронному вигляді.
Вказана робота НПП спрямована на вдосконалення описаних вище форм і методів навчання і викладання, робить 
зміст ОП зрозумілим для студентів, відкриває можливості для інтеграції знань і навичок з різних дисциплін 
навчального плану.
На ОП втілюється студентоцентрований підхід до навчання і викладання, що передбачає: повагу й увагу до 
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розмаїття студентів та їхніх потреб, втілюючи гнучкі навчальні траєкторії; застосування різних способів подачі 
матеріалу; гнучке використання різноманітних педагогічних методів; регулярне оцінювання і коригування способів 
подачі матеріалу та педагогічних методів; заохочення у бакалавра почуття незалежності водночас із забезпеченням 
належного наставництва і підтримки з боку викладача; розвиток взаємоповаги у стосунках студента і викладача; 
наявність належних процедур реагування на студентські скарги.

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

Відповідно до статті 54 Закону України "Про освіту", педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають 
право на вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають ОП.
В рамках ОП "Інформаційні системи та технології" право на вільний вибір форм навчання забезпечувалось на етапі 
формування її змісту з урахуванням думок провідних фахівців ННІКНУП та за участю членів проєктної групи і 
групи забезпечення спеціальності, відділів, що забезпечують навчально-методичну роботу в НУК. Після розробки і 
затвердження навчального плану ОП визначились такі форми навчання: лекційні, лабораторні та практичні 
заняття.
Науково-педагогічні працівники ННІКНУП НУК мають право на академічну свободу, яка реалізована через свободу 
викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір методів і 
засобів навчання, що відповідають ОП. Вітається педагогічна ініціатива, яка виражається у розробленні та 
впровадженні авторських навчальних програм, проєктів та освітніх методик компетентнісного навчання.
На наш погляд, форми та методи навчання і викладання, що проваджуються та вдосконалюються у ННІКНУП НУК 
сприяють досягненню заявлених у ОП "Інформаційні системи та технології" цілей, відповідають принципам 
академічної свободи, враховують інтереси бакалаврів в рамках студентоцентрованого підходу.

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 *

Бакалаврам ОП в ННІКНУП НУК доступні:
1. Навчальний та робочий навчальний плани, що містять відомості про ОП, освітній рівень, нормативний термін 
навчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові та вибіркові 
компоненти ОП, дані про кількість і форми семестрового контролю, підсумкову атестацію, загальний бюджет 
навчального часу, його розподіл за семестрами, обсяг часу контактних занять та самостійної роботи, а також поділ 
навчального часу за окремими формами занять із кожної дисципліни.
2. Розклад занять, графіки екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, консультацій, захистів курсових робіт і 
практик, накази на проведення практик. Розклади і графіки оприлюднюються не пізніше ніж за 3 дні до їх початку.
3. Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК.
4. Навчальний контент ОП включно з порядком та критеріями оцінювання у межах окремих освітніх компонентів.
Доступ до інформаційних ресурсів здійснюється через офіційний веб-сайт НУК. Зараз у НУК ведеться робота щодо 
опублікування повного переліку інформаційних ресурсів ОП на сайті університету для спрощення механізму 
відповідного інформування студентів. Ця робота пов’язана з модернізацією офіційного сайту НУК. Удосконалення 
інформаційного забезпечення також здійснюється через створення віртуальних навчальних середовищ: 
модернізується окремий сайт кафедри ІУСТ, активно висвітлюється у соціальній мережі Facebook інформація про 
різноманітні важливі події ННІКНУП.

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

Реалізація всіх ОП у ННІКНУП відбувається у поєднанні теоретичного і практичного навчання з науковими 
дослідженнями в ІТ-галузі за допомогою теоретичних та емпіричних методів.
Перша спроба акредитаційного самоаналізу дозволяє констатувати конкретні фактичні результати поєднання 
навчання і наукових досліджень у рамках ОП та активну роботу в даному напрямку.
1. Участь магістрів ОП у наукових конференціях.
Науково-технічна інтернет-конференція студентів та молодих вчених (2019): Ткаченко М.В. Аналіз методик 
представлення об’єктів у доповненій реальності.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція (2020): Брятко А.Ф. Аналіз методів проектування 
інформаційної системи кредитоспроможності фізичних осіб; Каниболотський А.О., Янчеглов І.В. Використання 
віртуальної реальності в дистанційному навчанні; Карпов І.В. Технології створення системи управління контенту 
WEB-застосунку міжнародного відділу НУК імені адмірала Макарова.
XVII Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами: стан та перспективи" (2021): Bondarenko 
K.O. Analysis of Methods of Incidence of Diabetes Mellitus.
2. В курсі дисциплін "Проектування інформаційних систем", "Технології WEB та IoT" студенти ОП мають 
безпосередню можливість на практиці застосовувати набуті знання й уміння в сфері новітніх ІТ обробки та аналізу 
даних, комп’ютерного моделювання, чисельних методів при розв’язанні актуальних наукових задач 
фундаментальних та прикладних галузей сучасної науки.
3. Студенти ОП активно залучаються до НДР в рамках кафедральних, держбюджетних та госдоговірних наукових 
тем, що виконуються у ННІКНУП. Зокрема, в проєкті фундаментальної НДР "Комплексні дослідження зв’язку між 
параметрами міжчастинкової взаємодії та макроскопічними властивостями класичних і квантових систем" 
заплановано захист двох магістерських дипломних робіт за темами "Дослідження технології ComputeShader та 
реалізація багатопоточних обчислень в прикладних задачах сучасної фізики" та "Дослідження сучасних методів 
молекулярної динаміки та розробка системи комп’ютерних симуляцій теплофізичних процесів".
У ННІКНУП студенти мають можливість використовувати у дослідженнях сучасні комп’ютерні платформи та 
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програмні продукти.
Традиційно для магістрів ІТ-галузі, на замовлення провідних промислових підприємств та ІТ-компаній 
виконуються випускні роботи, невід’ємною частиною яких є наукові дослідження, зокрема:
1. Казимиренко С.О., 2016 р., "Методи та технології розміщення вантажів в інформаційній системі розробки 
вантажного плану судна", ТОВ "Стивідорна компанія "Нікмет-Термінал".
2. Кобаль Р.А., 2016 р., "Дослідження методів імітаційного моделювання бізнес процесів та розробка ІУС морського 
наливного терміналу", ТОВ "Евері".
3. Мелєшко Я.А., 2016 р., "Інформаційна система віддаленого обслуговування клієнтів меблевого підприємства на 
основі хмарних технологій", ТОВ "Технос".
4. Сокол А.О., 2017 р., "Дослідження та реалізація інтелектуального пошуку та фільтрації даних у Web-додатках", 
ТОВ"КОНУС-ЮГ".

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

У НУК існує система перегляду та оцінювання змісту освітніх компонентів, яка регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf), Положенням про формування, затвердження та оновлення освітніх 
програм (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-zatverdzhennya-ta-
onovlennya-osvitnih-program-Zi-zminami.pdf) та Положенням про робочу програму навчальної дисципліни у НУК 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Polozhennya-pro-robochu-programu-navchalnoi-
discipliniNUK2020.pdf). Вказані внутрішні документи визначають основні підстави для зміни або закриття ОП НУК, 
у тому числі в розрізі освітніх компонентів.
Сучасні практики навчання на ОП "Інформаційні системи та технології" визначаються на основі вивчення досвіду 
діючих освітніх програм провідних ЗВО України, Стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти.
Ведучі науково-педагогічні працівники вільно обирають форми навчання, впроваджуючи свої наукові досягнення у 
навчально-виховний процес за ОП "Інформаційні системи та технології". Розглянемо декілька конкретних 
прикладів формування змісту освітніх компонентів на ОП.
1. Дисципліни "Проектування інформаційних систем", "Моделювання ІС промислових підприємств" викладає 
Ажищев В.Ф., к.т.н., доцент, відповідна наукова спеціальність: 05.13.11 – "Математичне і програмне забезпечення 
обчислювальних машин та систем". Тема його дисертації та коло наукових інтересів відповідає змісту навчальної 
дисципліни. Він є визнаним професіоналом з досвідом практичної, дослідницької та управлінської роботи за фахом.
2. Дисципліну "Системи автоматизованого проектування" викладає Партас В.К., к.т.н., доцент, наукова 
спеціальність: 05.08.13 – "Технологія суднобудування, судноремонту і організація суднобудівного виробництва". 
Тема його дисертації та коло наукових інтересів відповідає змісту навчальної дисципліни. Він є визнаним 
професіоналом з досвідом дослідницької та управлінської роботи за фахом.
3. Дисципліну "Організація баз даних та знань" викладає Книрік Н.Р., к.т.н., доцент, відповідна наукова 
спеціальність: 05.13.22 – "Управління проектами та програмами". Була запрошена до Міжнародного морського 
коледжу ZIMC (КНР, м. Чжоушань) для викладання англійською мовою відповідної дисципліни "Database principle 
and analysis". Вона є визнаним професіоналом, з досвідом практичної роботи за фахом.
Обґрунтування можливостей науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку бакалаврів ОП 
"Інформаційні системи та технології", щодо формування змісту навчальних дисципліни наведено у таблиці 2 
Додатків.
ОП "Інформаційні системи та технології" проваджується у НУК з 2017 р., її зміст та компоненти регулярно 
оновлюються та переглядаються, останній раз – у 2021 р.

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

Міжнародна співпраця НУК направлена на інтеграцію у світовий загальноосвітній процес з метою розширення 
міжнародних зв’язків та ініціації спільних науково-дослідних, навчально-методичних і освітніх проєктів. У НУК 
створено і функціонує ННЦ міжнародного співробітництва, розроблено Положення про навчання студентів та 
стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних 
ВНЗ та наукових установах за кордоном (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stazhuvannya-ta-
navchannya-za-kordonom.pdf).
НУК має багаторічну історію співпраці з університетами, НДІ та промисловими підприємствами багатьох країн 
світу. Важливим фактором розвитку НУК є участь у міжнародному трансферті технологій "Jiangsu Center of 
International Technology Transfer".
Стратегічним напрямом міжнародної діяльності НУК є участь викладачів, співробітників, аспірантів і студентів в 
конкурсах для здобуття стипендій або грантів міжнародних організацій і фондів, таких, як Німецька Служба 
Академічних Обмінів, Фонд Олександра фон Гумбольдта, Програма Фулбрайта, IREX (США), Фонд "Освіта для 
демократії", програм "Еразмус+", "Горизонт 2020" та ін.
У НУК на контрактній основі навчаються громадяни КНР, Туреччини, Індії, Туркменістану, Грузії та ін.
Студенти та аспіранти ОП мають доступ до міжнародних БД видавництв навчальної літератури та наукової 
періодики в кабінеті електронних засобів навчання НУК.
На ОП міжнародний обмін студентами та програми подвійних дипломів поки що не здійснювались на практиці.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Базовими документами, згідно з якими проводиться оцінювання знань та вмінь студентів є Положенням про 
організацію освітнього процесу (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-
navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf) та Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-u-NUK-
2020.pdf).
Особливу увагу на ОП приділяють самоконтролю, коли студент самостійно визначає ступінь опанування 
професійними знаннями, навичками та вміннями.
Окрім самоконтролю, на ОП використовують такі основні форми організації перевірки знань, навичок і вмінь � 
індивідуальну, фронтальну і групову.
Мета індивідуальної перевірки – визначити рівень володіння сукупністю знань, навичок і вмінь, а також визначити 
рівень розвитку професійних якостей, основні недоліки й шляхи їх усунення.
Фронтальну перевірку застосовують, щоб за відносно короткий час з'ясувати рівень опанування програмного 
матеріалу. НПП готують з певної теми запитання, на які студенти відповідають усно або письмово.
Групова перевірка спрямована на з'ясування рівня колективних дій, злагодженості й згуртованості під час 
виконання завдань.
Відповідно до цілей контролю, які визначені для реалізації цих форм перевірки використовують певні методи. 
Основними методами перевірки успішності бакалаврів ОП у навчанні та визначення його ефективності є: 
спостереження, усне опитування, письмові роботи, вправляння, дидактичні тести.
За допомогою методу спостереження за навчанням пізнаються діяльність студентів, ставлення та бажання, 
з'ясовуються нахили і здібності, успіхи, поведінка, визначаються обсяг і глибина оволодіння знаннями, рівень 
опанування відповідними навичками та вміннями, ступінь сформованості особистих якостей, визначаються 
недоліки й шляхи їх усунення. Контрольне спостереження можна здійснити в будь-який час і на будь-яких заняттях.
Письмовий контроль забезпечує глибоку й всебічну перевірку ПРН, при цьому одночасно контролюють значну 
кількість бакалаврів ОП. Цей метод є об'єктивним, бо надає можливість порівняти знання студентів за допомогою 
стандартних запитань, виявити теоретичні знання, практичні навички та вміння, а також адекватне їх застосування 
для розв'язання конкретних професійних завдань.
Усне опитування здійснюють за допомогою бесіди, тлумачення певних теорій, ідей, професійних явищ тощо, їх 
методична цінність полягає у забезпеченні безпосереднього контакту викладача зі студентом. Під час опитування 
особлива увага приділяється формуванню доброзичливої морально-психічної атмосфери в групі, яку опитують.
Ефективним методом перевірки результатів навчання студентів є метод вправляння – лабораторні та практичні 
заняття, практики.
Дидактичні тести становлять стандартизований комплект завдань щодо певного навчального матеріалу, за 
допомогою яких визначають рівень його опанування. Тести дають змогу об'єктивно оцінювати рівень торетичних 
знань, практичних навичок та вмінь

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

Відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf), на ОП 
"Інформаційні системи та технології" запроваджені таки форми контрольних заходів:
1. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, 
лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів.
2. Поточний модульний контроль, що проводиться з урахуванням даних поточного контролю за відповідний 
змістовний модуль і має на меті оцінку результатів знань бакалавра після вивчення матеріалу з логічно завершеної 
частини дисципліни – змістового модуля.
3. Семестровий контроль, що проводиться у формі іспиту або заліку із конкретної навчальної дисципліни ОП в обсязі 
навчального матеріалу, що визначений її навчальною програмою, і в терміни, що встановлені навчальним планом.
Прозорість та зрозумілість контролю базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни з її 
змістом, формами, видами контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання, які викладені у робочій 
навчальній програмі відповідної дисципліни.

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

На першому занятті семестру викладач зобов’язаний поінформувати студентів про графік і форми контролю, методи 
та критерії оцінювання згідно з робочою програмою навчальної дисципліни. Для бакалаврів ОП "Інформаційні 
системи та технології" ця інформація відкрита та доступна.
Розроблено Положення про порядок оцінювання знань студентів у Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-
znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf), яке розміщено на офіційному веб-сайті НУК та регламентує: загальні й прикінцеві 
положення, види контролю (поточний, модульний та семестровий), оцінювання практик, підсумкову атестацію, 
порядок ліквідації академічної заборгованості та порядок заповнення відомостей.
На наш погляд, критерії оцінювання знань бакалаврів ОП "Інформаційні системи та технології" є чіткими, 
зрозумілими і дозволяють з’ясувати, наскільки студент зміг досягти запланованих результатів навчання.
Скарг від студентів ОП на незрозумілість чи неадекватність критеріїв оцінювання не надходило.
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня підготовки фахівців, галузі знань 12 – "Інформаційні 
технології", спеціальності 126 – "Інформаційні системи та технології" затверджено і введено в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 № 1380.
На ОП "Інформаційні системи та технології", у повній відповідності до розділу VI вказаного Стандарту, проваджена 
традиційна для ННІКНУП НУК форма кваліфікаційної атестації бакалаврів галузі знань 12 – "Інформаційні 
технології" – публічний захист кваліфікаційної атестаційної роботи.
Кваліфікаційна робота бакалавра передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної 
проблеми в області сучасних інформаційних систем та технологій, що характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов і потребує застосування теорій та методів інформаційних технологій. Це цілком достатньо для 
перевірки досягнутих результатів навчання.
У кваліфікаційній роботі бакалавра ОП "Інформаційні технології" не повинно бути академічного плагіату, 
фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або у репозитарії 
НУК.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова яке розміщено на офіційному веб-сайті 
НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-
zi-zminami.pdf).
Розроблено Положення про порядок оцінювання знань студентів у Національному університеті кораблебудування 
імені адмірала Макарова яке розміщено на офіційному веб-сайті НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya-pro-poryadok-ocinjuvannya-znan-studentiv-u-NUK-2020.pdf). Положення 
регулює методики, зміст і порядок проведення всіх форм поточного та семестрового контролю, оцінювання курсових 
робіт (проєктів) і практик, умови допуску до семестрового контролю, критерії оцінювання результатів для різних 
рівнів освіти та порядок їх документування, особливості організації семестрового контролю для різних форм 
навчання.

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується наявністю чітких, прозорих, зрозумілих критеріїв оцінювання, які 
вчасно доводяться до студентів, що відповідає "Стандарту і рекомендаціям щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі ВО (ESG)".
Об’єктивність екзаменаторів на ОП забезпечують наступні чинники:
1. Викладач зобов’язаний вести журнал обліку відвідувань студентів з відмітками про результати поточного та 
модульного контролю.
2. На кафедрах, що забезпечують підготовку з ОП, зберігаються результати всіх видів контролю (звіти о виконанні 
лабораторних робіт, контрольні та екзаменаційні роботи тощо).
3. Перед початком екзаменаційної сесії студентів прилюдно оповіщають о результатах поточного контролю та їх 
допуску до складання іспитів та заліків.
4. Заліки та іспити проводяться у письмовому вигляді в рамках академічних груп або потоку в одній аудиторії у 
визначений офіційним розкладом термін.
5. Екзаменаційні відомості заповнюються та повертаються у деканат ННІКНУП в день іспиту.
6. Рейтинг навчання студентів офіційно оприлюднюються для вільного доступу.
У НУК розпочата робота щодо введення системи електронного супроводження освітнього процесу з використанням 
платформи Moodle.
Відповідно до статті 28 Закону України "Про запобігання корупції" на посадових осіб, юридичних осіб публічного 
права поширюються вимоги щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів серед наукових, науково-
педагогічних та інших працівників ЗВО. На ОП не було випадків застосування відповідних процедур.

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

У НУК існує процедура повторного проходження контрольних заходів, чіткий регламент якої викладено у 
Положенні про організацію освітнього процесу.
Терміни для повторного складання підсумкових форм контролю на ОП визначаються до початку оцінювань.
Повторне складання семестрового контролю у ННІКНУП відбувається у наступних випадках:
1. Отримання незадовільних оцінок, коли здобувачу освіти, що одержав під час семестрового контролю не більше 
трьох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. 
Повторне складання іспитів допускається не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз – викладачу, другий 
– комісії, що створюється директором ННІКНУП.
2. У випадку порушення процедури оцінювання, розпорядженням директора ННІКНУП (або проректора з НПР) на 
підставі заяв студентів або за поданням оцінювачів створюється комісія. Якщо вона виявить, що в ході семестрового 
контролю мали місце порушення, які вплинули на результат іспитів і не можуть бути усунені, ректор НУК може 
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прийняти рішення щодо скасування його результатів і проведення повторного оцінювання для одного, кількох або 
всіх студентів.
3. Коли студенту надається можливість скласти академічну заборгованість або отримати індивідуальний графік для 
складання семестрового контролю у разі документально підтверджених поважних причин.
На ОП "Інформаційні технології" були випадки повторної перездачі семестрового контролю. Випадки створення 
екзаменаційних комісій відсутні.

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

Урегулювання порядку оскарження процедур та результатів проведення контрольних заходів регламентує 
Положення про організацію освітнього процесу у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-zminami.pdf). Розроблено 
Положення про порядок оскарження результатів семестрового контролю в НУК (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-oskarzhennya-rezultativ-navchannyaNUK2020.pdf).
У випадку незгоди з рішенням оцінювача щодо результатів контрольних заходів, здобувач вищої освіти особисто 
подає заяву у письмовій формі не пізніше 12 години наступного робочого дня, що слідує за днем оголошення 
результату контролю. У разі надходження апеляції, розпорядженням ректора (проректора з НПР) створюється 
комісія для її розгляду. Апеляція розглядається протягом трьох робочих днів після її подання.
Випадки оскаржень процедури та результатів проведення контрольних заходів на ОП "Інформаційні технології" 
відсутні.

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

Основним документом, який містить політику, стандарти та процедури щодо дотримання академічної доброчесності 
(надалі � АД) є Кодекс АД та корпоративної культури (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Kodeks-
akademichnoi-dobrochesnosti-ta-korporativnoi-kulturi.-NUK-2020.pdf).
Розроблені: Положення про АД у НУК (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-
akademichnu-dobrochesnist.pdf); Положення про Комісії з АД і Комісію з етики та управління конфліктами 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Komisii-z-akademichnoi-dobrochesnosti-i-
universitetsku-Komisiju-z-etiki-ta-upravlinnya-konfliktam.-NUK-2020.pdf); Положення про групу сприяння АД 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-grupu-spriyannya-akademichnoi-dobrochesnosti-
NUK-2020.pdf); Положення про запобігання та виявлення плагіату в навчальній та НДР учасників освітнього 
процесу та науковців (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-Pro-Zapobigannya-ta-
viyavlennya-akademichnogo-plagiatu.pdf); Порядок здійснення заходів із перевірки робіт на наявність текстових 
збігів/ідентичності/схожості із використанням ПТЗ (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Poryadok-
pereirka-robit-na-plagiat.pdf).
Забезпечення АД є частиною внутрішньої системи забезпечення якості НУК, питанням АД та антіплагіату 
присвячені окремі сторінки офіційного сайту (https://nuos.edu.ua/nauka/akademichna-dobrochesnist/; 
https://nuos.edu.ua/nauka/antiplagiat/).

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

НПП та студенти НУК відповідальні за коректну роботу із джерелами інформації, повинні поважати існуючи 
інтелектуальні надбання, дотримуватись вимог наукової етики та загально прийнятих правил цитування.
Бакалаври ОП захищають кваліфікаційні роботи публічно та здійснюють апробацію результатів своєї наукової 
діяльності у вигляді тез конференцій, наукових статей тощо.
Для розміщення НМЗ, кваліфікаційних робіт студентів, наукових робіт сформовано репозиторій НУК 
(http://eir.nuos.edu.ua/). Роботи підлягають перевірці на наявність плагіату за допомогою відповідного ПЗ 
(http://lib.nuos.edu.ua/ академічна-доброчесність/). Укладено договір між НУК та ТОВ "Антиплагіат" на 
використання ІС "Unicheck" для перевірки дисертацій та наукових публікацій у фахових виданнях НУК. Також 
укладено договір на надання послуг компанією StrikePlagiarism.
Впровадження АД у інституційну культуру НУК, її популяризація на ОП здійснюється через: видання і 
розповсюдження методичних рекомендацій щодо належного оформлення посилань на використані джерела; 
проведення занять з основ культури наукової ділової мови та академічного письма, на яких популяризується 
політика "нульової толерантності" до проявів академічної недоброчесності, акцентується увага на правилах 
бібліографічного опису джерел та цитувань; розміщення документів НУК, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання АД на офіційному сайті; впроваджена процедура ознайомлення учасників навчального та 
наукового процесів з Положенням про АД.

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

Популяризація АД в НУК здійснюються у рамках таких заходів:
1. З 2017 р. НБ НУК проводить для першокурсників лекції з "Основ інформаційної культури", де висвітлюється тема 
АД.
2. Для старшокурсників та аспірантів проводиться щорічний семінар-тренінг "Що таке плагіат і як його уникнути".
3. Коучинг "Формування навичок академічного письма", проведений 02.05.2018 р., був присвячений проєкту SAIUP, 
який реалізується МОНУ у партнерстві з Американською Радою з міжнародної освіти за підтримки Посольства США 
в Україні; огляду та використанню безкоштовних програм, сервісів, що здійснюють перевірку текстів на ознаки 
плагіату; створенню Національного репозитарія академічних текстів.
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4. У 2018 р. НБ НУК провела семінар для НПП, студентів та аспірантів "Ресурси відкритого доступу для науки та 
навчання", одним з питань якого було "АД: поняття та практичний вимір".
5. У коучингу "Формування академічної культури студента", який проведено 24.09.2019 р., прийняв участь директор 
ТОВ "Антиплагіат" А. Сідляренко, який розповів про можливості сервісу Unicheck та відповів на чисельні запитання.
6. На сайті НБ НУК (http://lib.nuos.edu.ua/) у розділі "Студенту" виділено окремий підрозділ "АД"; у розділі 
"Першокурснику" представлено екскурс-довідник з інформацію щодо питань АД; у розділі "Науковцю" виділено 
підрозділи "АД" та "Як підтримати академічну доброчесність в університеті".
7. У 2021 р. НБ НУК провела базовий семінар "АД та електронні ресурси для науки і освіти" для студентів IT 
спеціальностей.

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

Відповідальність учасників освітнього процесу за порушення АД регламентуються Кодексом АД та корпоративної 
культури (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Kodeks-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-korporativnoi-
kulturi.-NUK-2020.pdf) та відповідними Положеннями НУК.
НПП НУК за порушення АД можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: відмова у присвоєнні 
або позбавлення присвоєного наукового ступеня, вченого або педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 
позбавлення права брати участь у роботі певних органів НУК чи займати певні посади.
Студенти НУК за порушення АД можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження освітнього компонента ОП або оцінювання з нього; відрахування з НУК; позбавлення академічної 
стипендії; позбавлення наданих НУК пільг з оплати навчання.
Кожна особа, стосовно якої встає питання про порушення АД, має такі права: ознайомлюватися з усіма матеріалами 
перевірки щодо встановлення факту порушення АД та подавати до них зауваження; особисто або через 
представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у 
дослідженні доказів порушення АД; знати про дату, час і місце розгляду питання про встановлення факту 
порушення АД та притягнення до академічної відповідальності; бути присутньою на ньому; оскаржити рішення 
щодо притягнення до академічної відповідальності в т.ч. у судовому порядку.
Випадки порушення АД на ОП поки що не зафіксовані.

6. Людські ресурси

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

Вимоги до кадрового складу ОП "Інформаційні технології" насамперед були обумовлені Ліцензійними умовами 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 у редакції від 23.05.2018 р.):
1. Відповідним наказом ректора НУК визначені проєктна група, гарант ОП та група забезпечення спеціальності 126 
– "Інформаційні технології".
2. Чисельність та якісний склад випускових кафедр ННІКНУП зі спеціальності 126 – "Інформаційні технології", 
НПП, що забезпечують підготовку бакалаврів з ОП, відповідали чинним на той час Ліцензійним вимогам. Діючі 
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зараз змінені у відповідності до постанови КМУ від 
24.03.2021 № 365. Це обумовило необхідність розпочати роботу щодо приведення професійних досягнень НПП у 
повну відповідність до їх визначення у пункті 38 нових Ліцензійних умов.
3. Підвищення кваліфікації НПП за термінами та формами відповідає чинним вимогам. Підготовка науково-
педагогічних кадрів у НУК через аспірантуру та докторантуру забезпечує потреби ННІКНУП на перспективу і 
вирішує проблему омолодження професорсько-викладацького складу.
Розроблено і затверджено Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП НУК та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів), що регламентує добір викладачів на освітні програми з 
урахування їх професіональних якостей (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/vacancy_order.pdf).

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

У ННІКНУП НУК вже стало традицією залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Це 
визначило наступні механізми співпраці.
1. Ярмарки вакансій, в рамках яких представники провідних ІТ-компаній презентують свої актуальні проєкти та 
визначають необхідні компетентності (skills), що потрібні майбутнім співробітникам для участі у цих проєктах.
2. Відкриті лекції, наприклад: "Сучасні технології проєктування та розробки інтерфейсів користувача (UI/UX)", 
MobiDev, 2019 р.;"Opensource: чому ви маєте почати робити свій внесок у нього", Percona, 2017 р.; "Технології 
розпізнавання обличь", SnapInc., 2017 р.; "Сучасні фреймворки веб-технологій", Postindustria, 2018 р.; інші.
3. Спільний проєкт "Розробка інформаційної системи оцінювання ефективності проведення занять в ННІКНУП на 
основі технологій компанії ГлобалЛоджик", що розпочався у 2019 р.
4. Конкурс з програмування та розробки, організований компанією Postindustria у ННІКНУП, 2019 р.
5. Проходження практики студентами ОП відповідно до існуючої бази практик та договорів з ІТ-компаніями.
6. Виконання випускних кваліфікаційних робот на замовлення провідних промислових підприємств та ІТ-компаній.
7. Майстер-клас від Senior Java Developer компанії Ray Sono (м. Мюнхен) Наталії Ходякової "Використання сервісів 
Amazon для створення елементів штучного інтелекту".
Інформація щодо даного критерію висвітлюється та періодично оновлюється на офіційному сайті НУК, у соціальній 
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мережі Facebook.

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

При провадженні освітнього процесу за всіма ОП, зокрема ОП "Інформаційні технології", у ННІКНУП 
розповсюджена практика залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців.
Навчально-виховний процес в рамках ОП "Інформаційні технології" забезпечують науково-педагогічні працівники, 
які є визнаними професіоналами з досвідом практичної, дослідницької, управлінської та інноваційної роботи за 
фахом. Конкретна інформація з цього питання наведена у таблиці 3 Додатків до Форми відомостей про 
самооцінювання ОП.
До аудиторних занять в рамках відкритих лекцій залучаються представники роботодавців – професіонали-практики 
та експерти ІТ-галузі: Сергій Туркін, ведучий розробник напряму Web компанії Postindustria; Юрій Король, 
начальник відділу мобільних розробок компанії MobiDev; Артем Єрофєєв, ведучий розробник компанії Snap Inc.; 
Сергій Артеменко, директор групи компаній АртСофт; Максим Артеменко, директор компанії АртПорт; Роман 
Новіков, Director of Platform Engineering компанії Percona; Катерина Книрік, ведучий розробник (Team Lead) 
компанії Windmill Smart Solutions; інші.
Відкриті проблемні лекції провідних спеціалістів та експертів реального ІТ-сектору завжди сприймаються 
студентами з непідробним інтересом, заняття проходять у цікавій формі та мотивуючій атмосфері.

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

Підтримка професійної компетентності НПП регламентується їх правами та обов’язками, закріпленими у Статуті 
НУК, що створює умови їх безперервного професійного розвитку.
У НУК розроблено Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-pidvishhennya-kvalifikacii-ta-stazhuvannya-NPP.pdf), Положення Про 
навчання студентів та стажування аспірантів, докторантів, НПП у провідних ВНЗ та наукових установах за кордоном 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Stazhuvannya-ta-navchannya-za-kordonom.pdf).
Стажування здійснюється у ЗВО IV рівня акредитації, міжнародних організаціях, в рамках проходження 
спеціалізованих курсів тощо. Так за останні 5 років три НПП ОП (Гайдаєнко О.В., Приходько К.С., Дмитрук І.М.) 
пройшли міжнародне стажування. Результати стажування використовуються у навчально-виховному процесі.
Професійний розвиток НПП також відбувається у процесі розробки нових навчальних курсів, під час виконання 
наукової та науково-методичної роботи.
На кафедрах ННІКНУП проводяться відкриті лекції та взаємовідвідування викладачів з оцінкою якості викладання 
та аналізом недоліків.
Викладацький склад оновлюється за рахунок молодих фахівців, які працюють над дисертаціями з актуальних 
проблем.
Розроблено Положення про підтримку перспективних ННС, яке обумовлює їхню можливість мати зменшене 
навчальне навантаження на 1,0 ставки За цією програмою у 2021/2022 навч. році у ННИКНУП працює д.т.н., проф. 
Чернов С.К.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочень за досягнення у фаховій сфері реалізується через:
1. Рішення Вченої ради НУК щодо представлення до нагородження Державними нагородами України, Державними 
преміями України, заохочувальними відзнаками МОНУ, відомчими заохочувальними відзнаками тощо.
2. Рішення Вченої ради НУК щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника з подачею 
відповідного рішення на затвердження до атестаційної колегії МОНУ.
3. Рішення Вченої ради НУК щодо присвоєння звань "Доцент НУК", "Професор НУК", "Почесний Професор НУК" 
тощо.
4. Безкоштовний захист дисертацій для співробітників у спеціалізованій вченій раді НУК; грошові винагороди за 
захист кандидатської та докторської дисертацій співробітникам НУК; надбавки, доплати, матеріальна допомога, 
премії та інші грошові винагороди у відповідності до Колективного договору НУК на 2019-2021 рр.
5. Реалізація пунктів Положення про підтримку перспективних ННС НУК.
6. З метою підвищення публікаційної активності співробітників НУК впроваджено Положення про матеріальне 
заохочення співробітників НУК.
7. Щорічно проводиться конкурс на кращого викладача, співробітника у НУК відповідно до Положення 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-konkurs-na-krashhogo-vikladacha-
spivrobitnikaNUK.pdf).
8. Придбання найбільш цінним НПП житла за рахунок НУК, надання жилих приміщень або місць у гуртожитках.

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?
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Фінансування НУК за загальним фондом держбюджету в 2020 р. складає 144378536 грн, у тому числі матеріальні та 
інші витрати складають 19076325 грн. Доходи за спецфондом, у 2020 р. передбачені в сумі 56920000 грн, у тому 
числі матеріальні та інші витрати – 10560000 грн.
МТЗ ННІКНУП включає: спец. учбові лабораторії та аудиторії; комп’ютерні класи; методичний кабінет; 
викладацькі; кабінети зав. кафедр. Лабораторії, кабінети та аудиторії відповідають вимогам навчальних планів, 
обладнані необхідними приладами.
Показово, що враховуючі достатній рівень МТЗ, НУК був на 3 минулих роки призначений базовим ЗВО для 
проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування в Південному регіоні України (50 
команд з відповідних областей). Отримано Подяку від МОНУ за вагомий внесок в організацію відбіркових етапів 
студентської Першості світу з програмування.
У НУК працює наукова бібліотека (НБ) з розгалуженою структурою, діяльність якої визначена "Стратегією розвитку 
НБ НУК на 2018-2022 рр.". Книжковий фонд НБ складає понад 930000 прим., у т.ч. наукові видання понад 97000 
прим., навчальні понад 532000 прим. Фонд Електронної бібліотеки складає 17000 док. Усі здобувачі мають доступ 
до наукометричних БД Scopus, Web of Science, наукових повнотекстових БД Science Direct і Springer, міжнародних 
ідентифікаційних систем ResearcherID/Publons, ORCID та ін.
Фінансове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення НУК сприяє досягненню цілей та програмних 
результатів навчання за ОП.

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?

До складу НУК входить: 6 навчальних корпусів, включно з Первомайською та Херсонською філіями НУК; Коледж 
корабелів та Первомайський коледж НУК. Розроблено і впроваджується перспективний генеральний план розвитку 
університету.
Адміністрація, профспілковий комітет приділяють багато уваги створенню в НУК освітнього середовища для 
задоволення потреб студентів і викладачів, їх комфортної безпечної праці та відпочинку.
НУК має солідну навчально-наукову базу, 2 студентських гуртожитки, 3 студентських кафе, 3 буфети, кімнати 
відпочинку, 2 бази відпочинку на чорноморському узбережжі ("Корабел" у c. Коблево та "Акваторія" у м. Очаків), 
фізкультурно-оздоровчий корпус, яхт-клуб та водна станція.
Слід зазначити можливості НУК для розвитку культурно-масової роботи: наявність конференц-залів, 
консультаційних центрів, газети "Кораблебудівник", клубу "Корабел", меморіальний музей адмірала С.О. Макарова 
тощо.
Заходи для виявлення та врахування навчальних, соціальних або інших потреб студентів, їх інтересів реалізуються у 
рамках діяльності Студентської республіки НУК, яка є осередком студентського життя та самоврядування.
Студентське самоврядування НУК дає право й можливість студентам займатись самостійною громадською 
діяльністю та брати участь у реалізації функцій управління НУК, що здійснюється у відповідності до мети та завдань 
студентських колективів. Наявні Студентська Рада, Первина профспілкова організація студентів, Студентський 
дизайн-центр "ERA", Students republic club.

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

Умови роботи, навчання та проживання співробітників та студентів НУК відповідають встановленим нормам, що 
підтверджено документами про відповідність приміщень та МТБ НУК санітарним нормам та вимогам правил 
пожежної безпеки.
В структуру НУК входить самостійний підрозділ – Служба охорони праці, яка здійснює оперативно-методичну 
роботу з охорони праці тощо.
У 2019 р. на конференції трудового колективу НУК прийнятий Колективний договір на 2019-2021 рр. Одним з 
основних його розділів – Умови та охорона праці та Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, професіональних захворювань та аваріям.
Президія ЦК Профспілки, яка відбулася у 2019 р., розглянувши матеріали Центральної оглядової комісії, підбила 
підсумки Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах МОНУ, 
який проводився у 2018 році. Відповідно до рішення Президії та колегії МОНУ, колектив НУК став одним з 
переможців Всеукраїнського огляду-конкурсу, домігся кращих показників у створенні безпечних умов праці та 
навчання й нагороджений дипломом II ступеня.
Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів ВО відображені у перспективному плані розвитку та Стратегії 
НУК. Соціальна підтримка студентів координується ЦМП НУК. Розробляється Положення про психологічну службу 
НУК.
У бакалаврів ОП проблем з психічним здоров’ям не зафіксовано.

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?

Освітня підтримка студентів у ННІКНУП визначається високим рівнем організації навчання та викладання.
Дирекція ННІКНУП виконує наступні функції та задачі освітньої підтримки: організує виконання існуючих ОП; 
здійснює облік контингенту студентів та їх успішності; контролює дотримання встановлених ліцензованих обсягів за 
спеціальностями інституту; забезпечує виконання держзамовлення на підготовку фахівців; готує статистичні звіти 
про підсумки роботи, матеріали для призначення стипендій студентам та інформацію для виготовлення документів 
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про освіту; організує профорієнтаційну роботу; багато іншого. Для ефективної реалізації механізмів освітньої 
підтримки студентів, з 2014 р. у ННІКНУП впроваджується автоматизована система "Деканат".
Важливою є роль випускових кафедр ННІКНУП, яка забезпечується такими основними завданнями та функціями: 
організація і проведення освітнього процесу відповідно до навчальних планів ОП; забезпечення якості освітнього 
процесу відповідно до нормативних документів; участь в узгодженні розкладів занять, іспитів; впровадження 
інтерактивних та інноваційних видів викладання, створення умов для розвитку творчих можливостей студентів; 
підвищення якості педагогічних технологій; контроль якості навчання студентів; аналіз результатів всіх видів 
контролю; керівництво курсовими та ДР; участь в міжнародних програмах академічної мобільності; багато іншого.
Індивідуальна взаємодія викладачів із студентами реалізується у тому числі через інститут кураторства. Розроблено 
Положення про кураторів академічних груп (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-
Kuratora-akademichnoi-grupi.pdf), що дозволяє підтримувати на достатньому рівні зв’язки з викладачами, які 
працюють на ОП, та керівництвом інституту з метою оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються 
всіх механізмів підтримки студентів.
Організаційна підтримка здійснюється через взаємовідносини студентів з дирекцією ННІКНУП та допоміжними 
підрозділами НУК у разі необхідності отримання довідок та інших офіційних документів. Важливу роль у вирішенні 
адміністративних питань відіграє студентський відділ кадрів.
Інформаційна підтримка у НУК реалізується через систему інформування студентів з освітніх та інших питань. 
Інформаційна взаємодії між НУК та студентами ОП відбувається через офіційний сайт НУК, сайт випускової 
кафедри ІУСТ, індивідуальні сайти викладачів ОП, соціальну мережу Facebook, газету Кораблебудівник, дошки 
оголошень тощо.
Консультативна підтримка студентів реалізується через можливості ННЦ міжнародного співробітництва (надання 
консультативної і організаційної підтримки у плануванні міжнародної співпраці) та Центру сприяння 
працевлаштуванню (інформування щодо напрямів діяльності та потреб роботодавців; організація контактів між 
студентами і роботодавцями тощо).
Соціальна підтримка студентів координується ЦМП НУК. Розробляється Положення про психологічну службу НУК 
з відповідною структурою, планується створити лабораторію психологічної підтримки.

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)

Розроблено Положенням про ЦМП (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-CMP.pdf). До 
складу ЦМП входять: Студентський сектор, Студентська Республіка, музей адмірала Макарова.
Відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 наказом ректора призначено уповноважену особу з 
соціальних питань (провідний фахівець ЦМП), яка у тому числі займається формуванням особових справ студентів 
пільгових категорій, які звернулися за призначенням соціальної стипендії.
Станом на 01.10.2021 р. у НУК навчається 226 осіб, що відносяться до пільгових категорій, з яких 9 � мають особливі 
освітні потреби. Для студентів, які є інвалідами по зору/слуху, передбачено підвищення соціальної стипендії на 50% 
мінімальної ординарної академічної стипендії. Також студенти пільгових категорій мають право на отримання 
матеріальної допомоги один раз на семестр.
Для студентів з особливими освітніми потребами збудовано пандуси, працює ліфт, передбачено доступ до НБ з 
безкоштовним доступом до всіх інформаційних можливостей.
Розроблено Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-Inkljuzivne-navchannya-NUK_2020.pdf). Їх 
супровід здійснюється відповідно до Порядку супроводу (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Poryadok-
suprovodu-nadannya-dopomogi-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-u-NUK.pdf).
На ОП поки не було бакалаврів з особливими освітніми потребами.

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?

У НУК визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій.
За участю Юридичної клініки НУК, ННЦ МС, ЦМП, проводяться інформаційні кампанії та різні заходи, які 
допомагають отримати необхідну й корисну інформацію щодо врегулювання конфліктних ситуацій.
Врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із сексуальними домаганнями регламентується відповідним 
Положенням (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya_Pro_politiku_poperedzhennya_i_borotbi_iz_seksualnimi.pdf).
Врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із дискримінацією регламентується Інструкцією з дотримання прав 
людини та заборони утиску та дискримінації (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Instrukciya-z-
dotrimannya-prav-ljudini-ta-zaboroni-utisku-ta-diskriminacii.pdf). Для кураторів розроблені методичні рекомендації 
"Запобігання ксенофобських і расистських проявів серед студентської молоді".
Антикорупційна діяльність регламентується Антикорупційною програмою НУК на 2021-2023 рр. 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Antikorrupcionnaya-programma-21-23rr.pdf) та здійснюється на 
основі:
1. Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-Komisiju-z-ocinki-korupcijnih-rizikiv.pdf).
2. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-upovnovazhennu-osobu.pdf).
3. Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та 
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строку зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-pro-komisiju-z-pitan-ocinki-vartosti.pdf).
4. Положення про порядок проведення внутрішнього службового розслідування (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/Polozhennya-Vnutrishne-sluzhbove-rozsliduvannya.pdf).
5. Інструкції про порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Yak-povidomiti-pro-korupciju.pdf).
6. Інструкції про порядок ведення обліку заяв і повідомлень про вчинені корупційні правопорушення 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Yak-povidomiti-pro-korupciju.pdf).
Призначено та узгоджено з МОНУ уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в НУК.
У період проведення вступної кампанії на інформаційному порталі НУК розміщені консультаційний телефон 
оперативного штабу "Вступна кампанія", телефон гарячої лінії, телефон довіри.
Для роз’яснення порядку та організації роботи щодо захисту прав студентів, співробітників та НПП розроблено 
Положення про порядок подання та розгляд звернень громадян (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/10/Polozhennya_pro_poryadok_podannya_ta_rozglyad_zvernen_gromadyan_u_NUK.pdf).
В рамках ОП поки що не було конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією або 
корупцією.

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

Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм (https://nuos.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/09/Polozhennya-pro-formuvannya-zatverdzhennya-ta-onovlennya-osvitnih-program-Zi-
zminami.pdf) визначає систему розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду освітніх програм 
незалежно від форми навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

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

У НУК розроблена, впроваджена і сертифікована (у грудні 2014 р. компанією "Бюро Верітас Сертифікейшн Україна" 
на відповідність стандартів ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO 9001:2009) Система управління якістю ЗВО "Національний 
університет кораблебудування імені адмірала Макарова" (СУЯ НУК), яка у тому числі регулює процедури 
розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду всіх освітніх програм. Компанія "Бюро Верітас 
Сертифікейшн Україна" здійснює наглядовий аудит за функціонуванням СУЯ НУК.
У 2020 році НУК закінчив третій цикл сертифікації СУЯ та отримав сертифікати відповідності ISO 9001:2015 за 
номером UA230007 та ДСТУ ISO 9001:2015 за номером UA230008 з терміном дії до 8 лютого 2024 року.
Кожний рік університет здійснює внутрішній аудит системи управління якістю у відповідності до п. 9.2 Керівництва 
з якості НУК.
Всі нормативні документи, положення та робочі документи СУЯ НУК знаходяться у вільному доступі на офіційному 
сайті університету (https://nuos.edu.ua/diyalnist/sistema-upravlinnya-yakistju-nuk-diyaln/).
Внутрішня система забезпечення якості побудована на процесному підході (п. 4.4 Керівництва з якості НУК), який 
полягає в ідентифікації та класифікації процесів, що необхідні для реалізації мети й цілей університету. 
Коригувальні (попереджувальні) дії за результатами виявлених відхилень при провадженні освітньої діяльності 
НУК підлягають плануванню заздалегідь. Визначені методи та чіткі критерії моніторингу й аналізу вказаних 
процесів, що враховують забезпеченість ресурсами та інформацією, необхідними для здійснення процесів і 
управління ними. Саме тому реалізація ОП "Інформаційні системи та технології", як частини загального освітнього 
процесу НУК, підлягає обов’язковому внутрішньому аудиту в рамках СУЯ.
Бакалаврська ОП "Інформаційні системи та технології" вперше була розроблена у 2017 р. при ліцензуванні нової 
спеціальності 126 � "Інформаційні системи та технології" відповідно до змін Постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 
266 з урахуванням досвіду провадження споріднених ОП з ІТ підготовки у провідних ЗВО України, консультацій 
провідних науковців ІТ галузі, результатів моніторингу ринку праці Південного регіону, побажань і зауважень 
представників роботодавців.
Моніторинг ОП відбувається щорічно в рамках реалізації заходів СУЯ НУК.
У 2019 р. зміни в ОП були обумовлені затвердженням Стандарту спеціальності 126; уніфікацією навчальних планів 
НУК; необхідністю врахувати пропозиції роботодавців.
Останній перегляд ОП був у 2021 р. з урахуванням загальних зауважень експертизи ОП "Системний аналіз". Був 
змінений підхід до формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів (розширено перелік дисциплін, що 
забезпечують набуття студентами soft skills, впроваджено новий механізм обрання вибіркових дисциплін, який 
раніше був блоковий), враховані пропозиції студентів освітніх програм IT-галузі, роботодавців та викладачів.

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

Моніторинг ОП "Інформаційні системи та технології" відбувається щорічно. У процесі моніторингу були зібрані 
зауваження та пропозиції бакалаврів ОП як в рамках усного опитування через інститут кураторства, так і за 
результатами анкетування. Анкети з основних питань та проблем в розрізі всіх критеріїв акредитаційного 
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самооцінювання були розроблені старшим викладачем кафедри ІУСТ ННІКНУП Маршак О.І. за підтримки 
Наукової бібліотеки, Навчально-наукового центру міжнародного співробітництва, органів студентського 
самоврядування, Юридичної клініки та інших зацікавлених підрозділів НУК. Анкетування та опрацювання 
результатів здійснювалось за допомогою технології Google Forms.
Результати анкетування та опитування студентів обговорюються на засіданнях випускових кафедр ННІКНУП, а 
пропозиції студентів враховуються під час перегляду ОП.
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані пропозиції здобувачів вищої 
освіти Короля В.К (ступінь "магістр") щодо вивчення бакалаврами мови програмування Kotlin, Беркунського О.Є. 
(ступінь "бакалавр") щодо вивчення технологій IoT. Здобувач ОНП "Комп’ютерні науки" Ворона М.В. (ступінь 
"PhD") запропонував вивчати нелінійну регресійну модель у курсі "Інтелектуальний аналіз даних".

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

Студентське самоврядування процедурно задіяне у внутрішньому забезпечені якості ОП, що зафіксовано у п. 4.2 
Керівництва з якості НУК та у п. 5.1.2 "Орієнтація на замовника". У НУК визначені, впроваджені та реалізуються 
відповідні способи підтримки постійного зв'язку із замовниками за допомогою:
1. Виконання заходів у рамках навчально-виховної роботи зі студентами.
2. Реалізації форм студентського самоврядування.
3. Організації та проведення анкетних опитувань студентів, днів "відкритих дверей" НУК, зустрічей випускників.
Студентська Рада та Первина профспілкова організація студентів щосеместрово робить зрізи успішності у 
студентських групах. У разі її погіршення, аналізуються причини та вживаються запобіжні заходи. Щорічно 
проводяться студентські конкурси у номінації "Кращій студент НУК" та "Краща група НУК" в яких враховуються як 
результати успішності студентів, так і моральний клімат у групі.
Встановлено найбільш гостри питання для представників студентського самоврядування та бакалаврів, що 
навчаються на ОП "Інформаційні системи та технології":
1. Недостатньо зручний функціонал офіційного сайту НУК.
2. Незавершеність сайту випускової кафедри ІУСТ.
3. Не всі викладачі ОП мають свої індивідуальні сайти, що ускладнює можливості дистанційного навчання та 
віддаленого консультування.
4. Оновлення МТЗ ОП здійснюється недостатньо швидко.
Відмітимо, що зазначені проблеми є загальними для студентів всіх ОП ННІКНУП. Заходи щодо їх виправлення 
наведені у розділі 11 даного самоаналізу.

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

В рамках ОП НУК співпрацює з промисловими підприємствами та ІТ-компаніями. Це насамперед стосується 
формування цілій, змісту, організації, провадження та МТЗ ОП, що визначає модель підготовки фахівців з акцентом 
на технічний напрям з урахуванням потреб роботодавців.
Якість підготовки і використання випускників ОП перш за все характеризується попитом ринку праці та їх 
успішністю у працевлаштуванні. Перший випуск бакалаврів ще не відбувся, тому цей критерій оцінювався за 
відгуками роботодавців в рамках проходження практик.
Орієнтація на замовників та механізми зв'язку з ними є одними з основних елементів СУЯ НУК (п. 5.1.2, п. 4.2). 
Особливу роль в цьому грають круглі столи та ярмарки вакансій. Пропозиції від роботодавців збираються шляхом 
експертного опитування та анкетування, обговорюються на засіданнях кафедр ННІКНУП та враховуються при 
перегляді ОП.
Враховано пропозицію директора ТОВ "АртСофт" Артьоменка С.В. щодо вивчення IT-Enterprise з використанням 
нового покоління систем управління підприємством ERP-класу BAS ERP, що відповідає потребам промислових 
підприємств Миколаївщини. Відповідні модулі введені до освітніх компонент "Проектування інформаційних 
систем" та "САПР".
Зміст дисципліни "САПР" враховує пропозицію директора ТОВ "Технос" Удовицького Д.В. щодо вивчення питань 
інтеграції CAD/CAM систем для забезпечення наскрізної автоматизації процесів проєктування та технологічної 
підготовки виробництва. Вивчаються методи параметричного проєктування та їх програмна реалізація.

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

Формування бази даних випускників та збирання інформації щодо їх кар'єрного шляху за всіма освітніми 
програмами здійснює Центр сприяння працевлаштуванню НУК.
У 2019 році створена Асоціація випускників Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова, яка діє на підставі Положення про Асоціацію випускників НУК (схвалено Вченою Радою університету 
протокол № 11 від 29.11.2019 р. та затверджено Наказом ректора від 13.12.2019 р. № 300). На сайті університету 
створено сторінку Асоціації (https://nuos.edu.ua/pro-universitet/asociaciya-vipusknikiv/).
На кафедрах ННІКНУП НУК давно склалась традиція неформального відслідковування траєкторії 
працевлаштування та кар’єрного росту наших випускників. Така інформація поступає коли випускники освітніх 
програм надають свої відгуки про навчання у НУК, підтримують організаційно та спонсорують різноманітні 
навчальні, наукові та розважальні заходи кафедр ННІКНУП, приймають активну участь у обговоренні життя своїх 
випускових кафедр в соціальних мережах, збираються на зустрічі випускників у ННІКНУП тощо.
Аналізувати кар’єрні траєкторії та успіхи випускників ОП "Інформаційні системи та технології" поки що зарано, 
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оскільки перший випуск бакалаврів ще не відбувся.

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?

План проведення внутрішніх аудитів Системи Управління Якістю НУК на 2020-2021 навчальний рік був 
затверджений ректором 27 серпня 2020 р. Згідно з вказаним планом відповідний аудит ННІКНУК НУК був 
проведений у листопаді-грудні 2020 року. За результатами здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості 
складено звіт та проведений SWOT-аналіз "Ідентифікація ризиків та заходи щодо попередження (або зменшення) їх 
впливу на діяльність Навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та управління проектами Національного 
університету кораблебудування імені адмірала Макарова".
Система забезпечення якості НУК встановила наступні слабкі сторони та недоліки провадження освітніх програм у 
ННІКНУП:
1. Недостатній рівень володіння іноземними мовами та практичного досвіду науково-педагогічних працівників 
ННІКНУП.
2. Низька оплата праці науково-педагогічних працівників.
3. Обмежений рівень фінансування освітніх програм.
4. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.
5. Недостатнє забезпечення ІТ-інфраструктури ННІКНУП та НУК в цілому.
6. Недостатньо ефективна система мотивації співробітників до інновацій в освітньому та науковому процесах, 
професійного росту.
7. Недостатня кількість наукових праць співробітників у спеціалізованих наукових виданнях, які входять до складу 
національних і міжнародних науко-метричних баз (зокрема Scopus та Web of Science).
8. Збільшення середнього віку наукових і науково-педагогічних співробітників.
Були визначені загрози, що зумовлюють наступні ризики:
1. Низька прогнозованість та високі темпи змін нормативно-правової бази реалізації освітньої політики в Україні.
2. Недостатній рівень державного фінансування діяльності та матеріально-технічної бази НУК.
3. Відставання матеріально-технічної бази освітньої та наукової діяльності від сучасних вимог.
4. Загострення конкуренції в галузі підготовки ІТ-фахівців серед ЗВО регіону та України.
5. Погіршення економічної та демографічної ситуації в Україні, скорочення чисельності потенційних абітурієнтів.
6. Відтік абітурієнтів у зарубіжні навчальні заклади.
7. Старіння професорсько-викладацького складу та дефіцит молодих висококваліфікованих кадрів.
8. Здійснення освітнього процесу в умовах пандемії.
Проведена ідентифікація ризиків та визначені заходи щодо попередження (або зменшення) їх впливу. План 
коригувальних та попереджувальних дій у НУК за результатами внутрішнього аудиту на 2020-2021 навчальний рік 
затверджено ректором 19 грудня 2020 року.
На нашу думку розроблена, впроваджена, сертифікована та ресертифікована Система управління якістю НУК 
ефективно регулює всі процедури створення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду всіх освітніх 
програм. Однак, практична реалізація коригувальних та попереджувальних дій в рамках внутрішньої системи 
забезпечення якості обмежена фінансовими, матеріально-технічними та людськими ресурсами НУК.

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?

При започаткуванні та провадженні даної ОП враховувались зауваження та пропозиції, сформульовані під час 
попередніх акредитацій інших ОП ННІКНУП наступними експертами МОНУ.
1. ОП "Інженерія ПЗ": Туркін І.Б., зав. каф. інженерії ПЗ НАУ "ХАІ", д.т.н., проф., голова комісії; Жежнич П.І., проф. 
каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності НУ "ЛП", д.т.н., проф.
2. ОП "Комп`ютерні науки": Литвин В.В., зав. каф. ІС та мереж НУ "ЛП", д.т.н., проф., голова комісії; Ковалюк Т.В., 
доц. каф. АС обробки інформації та управління НТУ України "КПІ", к.т.н., доц.
3. ОП "Інформаційні системи та технології": Дружинін Є.А., зав. каф. ІТ проектування НАУ "ХАІ", д.т.н., проф., 
голова комісії; Гайдабрус Б.В., доц. каф. комп’ютерних наук СДУ, к.т.н., доц.
Зміст основних зауважень та рекомендацій можна сформулювати у інтегральному вигляді:
1. Продовжувати роботу з активізації формування контингенту студентів ІТ-галузі у НУК.
2. Розширювати та оновлювати комп’ютерний парк для навчально-виховної та дослідної роботі студентів ННІКНУП 
НУК, зокрема доукомплектувати комп’ютерний клас сумісного використання кафедрами ІУСТ і КІТ та ІГ 
додатковими ПК.
3. Розширити практику застосування у навчальному процесі ПЗ вільного використання.
4. Закінчити модернізацію та здійснювати підтримку сайтів випускових кафедр ННІКНУП.
5. Реалізувати наявні можливості академічної мобільності викладачів і студентів з українськими та іноземними 
університетами й науковими установами.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводило наступні акредитаційні експертизи освітньої 
діяльності НУК:
1. У період з 26.11.2019 р. по 28.11.2019 р. щодо підготовки магістрів ОП "Системний аналіз" (ЕГ у складі: 
Завгородній А.В., ММІРЛ "Україна", голова комісії; Концеба С.М., Уманський національний університет 
садівництва; Волчанова А.О., здобувач вищої освіти ХНТУ).
2. У період з 27.05.2020 р. по 29.05.2020 р. щодо підготовки бакалаврів ОП "Системний аналіз" (ЕГ у складі: Верес 
О.И., НУ "Львівська політехніка", голова комісії; Маковій В.П., ОДУВС; Конкін С.В., здобувач вищої освіти НТУ 
"ХПІ").
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Встановлені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти слабкі сторони вказаних ОП, пропозиції 
та рекомендації експертних груп щодо їх покращення враховуються при провадженні ОП "Інформаційні системи та 
технології". Зокрема, розроблені нові робочі програми, змінено підхід до формування індивідуальної освітньої 
траєкторії студентів (розширено перелік дисциплін, що забезпечують набуття студентами soft skills, впроваджено 
новий механізм обрання вибіркових дисциплін, який раніше був блоковий), модернізується офіційний сайт НУК, 
який раніше був знищений хакерською атакою, розпочата робота з впровадження віртуального навчального 
середовища Moodle, створені сайти кафедри ІУСТ та Коледжу корабелів НУК.
Заходи щодо урахування зауважень, сформульованих під час попередніх акредитацій ОП, були вже частково описані 
вище, а також будуть наведені у розділі 11 самоаналізу.

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

Академічна спільнота активно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості як в цілому по НУК, так і 
окремо за ОП "Інформаційні системи та технології".
Змістовність залучення академічної спільноти до внутрішньої системи забезпечення якості узагальнено у п 5.3 "Ролі, 
відповідальність та повноваження в організації" Керівництва з якості НУК. У вказаному розділі зазначено, що 
відповідальність, повноваження та взаємозв'язок дій керуючого персоналу забезпечує, виконує, контролює процеси 
та роботи, які впливають на якість. Вони визначаються і документуються у НУК з метою забезпечення стабільності 
та ефективності процесів системи управління якістю. Їх моніторинг та постійне поліпшення здійснюється за 
допомогою підтримки основних і допоміжних процесів у керованих умовах через виділення необхідних ресурсів.
У п. 7.4 "Інформування" Керівництва з якості НУК визначені механізми підтримки внутрішньої системи обміну 
інформацією, що забезпечується через:
- організацію розробки та впровадження інформаційної моделі системи управління якістю НУК в рамках 
корпоративної електронної мережі;
- обов'язкове ознайомлення персоналу НУК із взаємними зобов'язаннями та повноваженнями відповідно до вимог 
Керівництва з якості;
- інформування та проведення у підрозділах відповідних групових брифінгів, нарад, навчальних семінарів, 
конференцій;
- організацію та проведення "днів якості", оглядів тощо;
- публікацію відповідних матеріалів в ЗМІ.

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

Ректор НУК несе відповідальність за підтримку та постійне поліпшування СУЯ університету:
1. Затверджує склад Комісії з якості та призначає Представника керівництва з якості (за посадою керівник Відділу 
методичного забезпечення та моніторингу якості навчання).
2. Затверджує стратегію розвитку, політику, цілі та зобов'язання НУК у сфері якості.
3. Забезпечує правову та нормативну базу для ефективного функціонування СУЯ НУК за допомогою затвердження 
необхідних документів.
4. Затверджує склад, цілі та завдання робочих груп з якості, а також заходи щодо СУЯ НУК.
5. Ухвалює рішення щодо проведення аналізу СУЯ НУК та затверджує заходи щодо усунення виявлених 
невідповідностей аудиторами органу сертифікації.
6. Виділяє необхідні фінансові та інші ресурси для забезпечення заходів щодо поліпшення процесів та СУЯ НУК.
Основна робота по здійсненню процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладена на Відділ 
методичного забезпечення та моніторингу якості навчання. У його повноваження входять здійснення внутрішніх 
аудитів функціонування системи виявлення відхилень, визначення коригувальних дій та відповідальних за ці дії. 
Вказана процедура здійснюється щорічно і є підставою для складання відповідного аналітичного звіту, який 
надається усім зацікавленим сторонам.
Відповідальні за процедури внутрішнього забезпечення якості більш детально представлені у таблиці 5.3.3 
"Розподіл повноважень і відповідальності по функціях структури керування СУЯ НУК" Керівництва з якості НУК.

9. Прозорість і публічність

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

У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова визначені чіткі та зрозумілі правила та 
процедури, що регулюють права й обов’язки усіх учасників освітнього процесу. Вказані права та обов’язки викладені 
у наступних документах:
1. Статут НУК, який погоджено Конференцією трудового колективу та затверджено наказом МОН України № 206 
від 10.02.2017 р., ідентифікаційний код 02066753: (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/Statut-2016-so-
skanami-stranic.pdf).
2. Колективний договір НУК на 2019-2021 роки та Правіла внутрішнього трудового розпорядку НУК, прийняті на 
конференції трудового колективу 11.01.2019 р.: (https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Koldogovor-2019-
2020.pdf).
3. Положення про організацію освітнього процесу у НУК, розроблене та затверджене у встановленому порядку: 
(https://nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Polozhennya-pro-organizaciju-navchalnogo-procesu-NUK-2020-zi-
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zminami.pdf).
4. Договір про навчальні послуги (для студентів, що навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб).
Доступність вказаних документів для учасників освітнього процесу забезпечується вільним доступом до них на 
офіційному сайті НУК.

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

http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadski-obgovornennya/
http://old.nuos.edu.ua/university/news/?PAGEN_1=4

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

https://nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/informacijni-sistemi-ta-tehnologii/

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
1. НУК веде цілеспрямовану підготовку бакалаврів ОП, які здатні ефективно працювати в конкурентних ринкових 
умовах сучасної IT-галузі. Наявні всі нормативно-правові документи, що необхідні для здійснення освітньої 
діяльності. З метою підготовки фахівців для потреб промислових та ІТ підприємств Миколаївщини (з акцентом на 
технічний напрям) ведеться активна співпраця зі стейкхолдерами щодо формування цілій, змісту, організації, 
провадження та МТЗ згаданої ОПП.
2. Показники прийому на ОП не перевищують встановлених ліцензованих обсягів.
3. Зміст освітньої діяльності бакалаврів відповідає вимогам ОП "Інформаційні системи та технології" та основним 
положенням місії та стратегії НУК. Підготовка бакалаврів забезпечена ОПП, навчальним планом з пояснювальною 
запискою до нього, робочими програмами навчальних дисциплін, які розроблені і затверджені у встановленому 
порядку.
4. Навчання бакалаврів відбувається відповідно до вимог ОП, Положення про організацію освітнього процесу у НУК, 
інших внутрішніх документів НУК та нормативних документів Уряду України та МОНУ, а також за затвердженим 
графіком навчального процесу, робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами дисциплін, 
необхідним методичним забезпеченням і розкладом занять.
5. Чисельність та якісний склад випускових кафедр ННІКНУП, групи забезпечення ОП, проєктної групи, НПП, які 
забезпечують підготовку бакалаврів ОП, відповідають чинним вимогам. Підготовка науково-педагогічних кадрів у 
НУК через аспірантуру та докторантуру забезпечує потреби ННІКНУП на перспективу і вирішує проблему 
омолодження професорсько-викладацького складу.
6. Стан матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ОП в цілому відповідає вимогам підготовки 
бакалаврів в сучасних умовах.
7. Показники успішності та якості навчання бакалаврів ОП відповідають державним стандартам вищої освіти.
Слабкі сторони:
1. Ліцензований обсяг підготовки бакалаврів ОП використовується неповністю, що потребує більш активної та 
системної роботи з формування контингенту студентів на ОП.
2. Стрімкий розвиток сфери IT обумовлює необхідність продовжувати роботу з оснащення спеціалізованих 
лабораторій та кабінетів ННІКНУП НУК сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням.
3. Не в повному обсязі закінчена робота по модернізації офіційного сайту НУК, сайтів випускових кафедр ННІКНУП. 
Потрібна більш активна та ефективна робота з підтримки та формування контенту вказаних сайтів.
4. З метою активізації процесу входження до європейського освітнього простору необхідно у повній мірі реалізувати 
наявні можливості академічної мобільності викладачів і студентів з українськими та іноземними університетами 
(науковими установами).
5. Не повністю формалізовані процедури моніторингу інформації щодо кар’єрного шляху випускників за всіма ОП 
ННІКНУП.
6. Необхідно розширити перелік питань для анкетування учасників освітнього процесу в розрізі всіх критеріїв 
оцінювання якості навчання на ОП ННІКНУП.

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

Розвиток ОП "Інформаційні системи та технології" підготовки бакалаврів буде базуватися на виправленні недоліків, 
підсиленні слабких сторін, виявлених за результатами акредитаційної експертизи, з урахуванням швидкого 
розвитку передових ІТ-технологій та найсучасніших наукових досягнень в цій галузі.
1. Оскільки бакалаврська ОП проваджується у НУК нещодавно та знаходиться на етапі свого становлення, її 
наступний перегляд заплановано після офіційного визначення результатів якості ОП, з урахуванням зауважень та 
пропозицій перших випускників, роботодавців та експертів з якості освіти Національної агенції.
2. Перспектива розширення контингенту студентів ОП визначається можливостями Центру довузівської підготовки 
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НУК (ЦДП НУК), до складу якого входять Миколаївський морський ліцей, Підготовчі курси та Центр тестування. 
Також, у НУК є можливості підсилити профорієнтаційну роботу з ОП за допомогою студентського телебачення НУК 
TV, сайту кафедри ІУСТ, соціальних мереж Instagram, Facebook тощо.
3. Важливим чинником розвитку ОП є закінчення роботи по модернізації офіційного сайту НУК, сайтів випускових 
кафедр ННІКНУП, де заплановані індивідуальні сторінки викладачів та можливості зворотного зв’язку. 
Перспектива закінчити цю роботу у найближчий час гарантується адміністрацією НУК.
4. Розвиток всіх ОП ННІКНУП у значній мірі залежить від ефективної співпраці з роботодавцями. Важливою 
перспективною задачею є збереження та підсилення рівня такої співпраці, через залучення роботодавців до 
перегляду цілей та змісту ОП, оптимізації її сумісного провадження, розвиток матеріально-технічного забезпечення.
5. ОП буде цікавішою для потенційних здобувачів вищої освіти, якщо на ній будуть реалізовані наявні можливості 
НУК щодо академічної мобільності студентів з провідними іноземними університетами. Перспектива реалізувати 
програми подвійних дипломів та інші спільні освітні проєкти в рамках ОП забезпечується великим досвідом 
міжнародного співробітництва НУК, можливостями ННЦ міжнародного співробітництва НУК.
6. Перспектива суттєвого зміцнення матеріально-технічного забезпечення ОП залежить від результатів реалізації 
гранту ДФРР "Створення Центру розвитку ІТ на базі НУК", який передбачає оновлення існуючих та створення нових 
комп’ютерних класів і лабораторій з сучасним комп’ютерним обладнання на суму понад 2 млн грн.
7. Невід’ємними складовими розвитку ОП повинні бути розширення спектру наукових інтересів НПП в ІТ-галузі та 
можливостями залучення бакалаврів ОП до наукових досліджень з широким використанням актуальних методів і 
засобів створення і використання інформаційних систем та технологій на основі передових досягнень світової науки.
8. Подальше вдосконалення ОП у НУК потребує орієнтації на інноваційні підходи взірцевих ОП провідних ЗВО 
України та зарубіжжя.

 

 
          
  

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: Трушляков Євген Іванович

Дата: 25.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

навчальна 
дисципліна

ОКП16. Технології  
Web та IoT 126 Б 

ІСТ.pdf

JgUl8Tcax9IjqtkqEr
WU1hFTqJS+brtWH

4iOmEaD07M=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
web-розробки мовами Java, 
Kotlin, Python, JavaScript, PHP 
(IntelliJ IDEA, PyCharm, 
WebStorm, PhpStorm).

ОКП 9. Системний 
аналіз

курсова робота 
(проект)

МВКР Системний 
аналіз 124 Б, 122Б, 

126Б - 2021.pdf

KJxn3rIp+P4/fm+0S
MPY03lFqMqgZK3B

5DA8EoayG5A=

Комп’ютери: Intel Pentium i5-
9400/8GB/ 
SSD256GB/HDD1TB/17" – 5 од.; 
Intel Pentium 
G5420/8GB/SSD256GB/17" – 5 од.;  
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains. Засоби 
Microsoft Visual Studio Express.

ОКП 10. Операційні 
системи

навчальна 
дисципліна

ОКП10. Операційні 
системи 126 Б 

ІСТ.pdf

7l7nqhQFYGUyEHO
40vcPBcurdhIKQp36

bRt/AtxBYHc=

Комп’ютери: Celeron 
2.80GhZ/4GB/HDD 500GB/17" – 6 
од. Intel Celeron G3930 (BX806 
77G3930)/CIGABATE GA-H11 OM-
S2V s1151/DIMM DDR4 4GB 2133 
MHz/SSD120GB CIGABATE 2.5"/ 
LG 22" 22M 35A – 4 од.
Мультимедійне обладнання.
Операційні системи сімейства 
Linux: Ubuntu, Linux Mint та ін. 
Засоби розробки мовами 
програмування C, AWK, bash 
вбудовані в ОС.

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

курсова робота 
(проект)

МВКР Організація 
баз даних та знань 
124 Б, 122Б, 126Б - 

2018.pdf

HIfV5QnE4wR6oIaSi
4mXyEaY85YVWVH

aIWISS6wy1qs=

Комп’ютери: ARTLINE Business 
B25 v06 Intel Pentium G4400 (3.3 
ГГц)/ RAM 4 GB/ HDD 512 
GB/Intel HD Graphics 510/ 19.5" – 
5 од. Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
проектування та аналізу даних: 
DataGrip, Datalore. Засоби  
програмування мовами C/C++, 
Java, Kotlin, Python. СУБД MySQL, 
MariaDB, PostgreSQL.

ОКП 12. Розробка 
мобільного 
програмного 
забезпечення та 
безпека мобільних 
застосувань

навчальна 
дисципліна

ОКП12. Розробка 
мобільного 

програмного 
забезпечення та 

безпека мобільних 
застосувань 126 Б 

ІСТ.pdf

HsgaPMI8r+QMoN0
+j6BlUA3AWI8R8zr

F2P5ku34zMrM=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
мобільної розробки: IntelliJ IDEA 
Community та Ultimate, засіб 
управління проектами: YouTrack, 
колективної розробки: JetBrains 
Space та CodeWithMe.



ОКП 13. Комп'ютерні 
мережі

навчальна 
дисципліна

ОКП13. 
Комп_ютерні 
мережі 126 Б 

ІСТ.pdf

FR2ydyDRq02Olohh
D7L9mbKbgBQLJD
NdkJH/yVo+MQI=

Комп’ютери: Intel Pentium CPU 
G4400 @ 3,30 GHz 
x2/8Gb/SSD240Gb/17" – 6 од.; 
Intel Pentium Gold G5420 CPU @ 
3,80 GHz/8Gb/SSD240Gb/17" - 8 
од.
Мультимедійне обладнання.
Cisco Packet Tracer for Students 
(Windows), Microsoft Network 
Monitor (Windows) Wireshark 
(Windows, Linux).

ОКП 15. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень

навчальна 
дисципліна

ОКП15. Технології 
розподілених 

систем та 
паралельних 

обчислень 126 Б 
ІСТ.pdf

HBN/5h2pJzGwS9B
Zsq4yOiFd2TuOgzaS

HsseWCU+tqk=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
програмування мовами C/C++, 
Java, Kotlin, Python. СУБД 
MariaDB, PostgreSQL.

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

курсова робота 
(проект)

МВ КР Технології  
Web та IoT  126 Б - 

2021.pdf

EiRz/yqZdT+5+90o2
RZ1IpB6y/X8y27U2J

+EIG64Wdo=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
web-розробки мовами Java, 
Kotlin, Python, JavaScript, PHP 
(IntelliJ IDEA, PyCharm, 
WebStorm, PhpStorm).

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

ОКП17. 
Проектування 
інформаційних 

систем.pdf

dEDjpoIXNkFyI5G3
gDcgL5gQyiai72JX0

WBBrTKZ7So=

Комп’ютери: Intel Pentium CPU 
G4400 @ 3,30 GHz 
x2/8Gb/SSD240Gb/17" – 6 од.; 
Intel Pentium Gold G5420 CPU @ 
3,80 GHz/8Gb/SSD240Gb/17" - 8 
од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains: 
DataGrip, Datalore; Bizagi 
Modeler.

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

курсова робота 
(проект)

МВКР 
Проектування 
інформаційних 

систем КР124 Б СА, 
122Б, 126Б -2018.pdf

p2tJ2/fthYdZNTGSZ
svVipaXA2O168033s

XI4K3QW+k=

Комп’ютери: Intel Pentium CPU 
G4400 @ 3,30 GHz 
x2/8Gb/SSD240Gb/17" – 6 од.; 
Intel Pentium Gold G5420 CPU @ 
3,80 GHz/8Gb/SSD240Gb/17" - 8 
од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains: 
DataGrip, Datalore; Bizagi 
Modeler.

ОКП 18. Інформаційні 
системи підтримки 
прийняття рішень

навчальна 
дисципліна

ОКП18. 
Інформаційні 

системи 
підтримки 

прийняття рішень 
126 Б ІСТ.pdf

/d2JdGF0Qa6BJb4N
Kq3YDh3pAlN/JlfRL

ylPwsUcrwM=

Комп’ютери: Intel Pentium i5-
9400/8GB/ 
SSD256GB/HDD1TB/17" – 5 од.; 
Intel Pentium 
G5420/8GB/SSD256GB/17" – 5 од.;  
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains. Засоби 
Microsoft Visual Studio Express.

ОКП 19. Системи 
автоматизованого 
проектування

навчальна 
дисципліна

ОКП19.Системи 
автоматизованого 
проектування 126 Б 

ІСТ.pdf

WBMiDF/WYbtaqxi
+wZd5nJxZtD25pKX

dbKkX/6KA06A=

Комп’ютери: Intel Pentium CPU 
G4400 @ 3,30 GHz 
x2/8Gb/SSD240Gb/17" – 6 од.; 
Intel Pentium Gold G5420 CPU @ 



3,80 GHz/8Gb/SSD240Gb/17" - 8 
од.
Мультимедійне обладнання.
Aveva Marine, Rhinoceros, Astra 
Designer;
програмне забезпечення системи 
керування технологічним 
обладнанням – Match3.

ОКЗ 6. Вища 
математика I

навчальна 
дисципліна

ОКЗ6. Вища 
математика І 126 

Б ІСТ.pdf

Qx2Z/0qaCWaDlUlJ
J0m06uJYGCiASZrv

AgD+rTJq73M=

Плакати, стенди, 
мультимедійне обладнання.

ОКЗ 3. Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОКЗ3. Іноземна 
мова 126 Б ІСТ.pdf

rGeYg4ZKYC7dmLY
Mz0sBHF9Eq2XtEbk

lKctdTUY42X4=

Лінгафонні кабінети з аудіо та 
відео обладнання: Фонотека 
(більше 100 аудіо файлів з 
записами сучасних курсів 
іноземної мови); відеотека (біля 
20 відео курсів).

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

навчальна 
дисципліна

ОКП11. Організація 
баз даних та знань 

126 Б ІСТ.pdf

qstA7NIHpVncYe5H
oy3PwkkVQ6otVXj3

EeZ/dLCKPAg=

Комп’ютери: ARTLINE Business 
B25 v06 Intel Pentium G4400 (3.3 
ГГц)/ RAM 4 GB/ HDD 512 
GB/Intel HD Graphics 510/ 19.5" – 
5 од. Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
проектування та аналізу даних: 
DataGrip, Datalore. Засоби  
програмування мовами C/C++, 
Java, Kotlin, Python. СУБД MySQL, 
MariaDB, PostgreSQL.

ОКП 14. 
Інтелектуальний 
аналіз даних

навчальна 
дисципліна

ОКП14. 
Інтелектуальний 
аналіз даних 126 Б 

ІСТ.pdf

OEKZVVgdTem6IjQ
C27lnpNFaGrQTEf5

Fkd4cLnwFic0=

Комп’ютери: Intel Pentium i5-
9400/8GB/ 
SSD256GB/HDD1TB/17" – 5 од.; 
Intel Pentium 
G5420/8GB/SSD256GB/17" – 5 од.;  
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
проектування та аналізу даних: 
DataGrip, Datalore.

ОКП 20. Безпека 
інформаційних 
систем, програм та 
даних

навчальна 
дисципліна

ОКП20. Безпека 
інформаційних 

систем, програм 
та даних 126 Б 

ІСТ.pdf

trfttYFW+33CVidsp
mK/+I6JN9AQ5Y+g

PKzvdD5ySGA=

Комп’ютери: Celeron 
2.80GhZ/4GB/HDD 500GB/17" – 6 
од. Intel Celeron G3930 (BX806 
77G3930)/CIGABATE GA-H11 OM-
S2V s1151/DIMM DDR4 4GB 2133 
MHz/SSD120GB CIGABATE 2.5"/ 
LG 22" 22M 35A – 4 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains.

ОКП 9. Системний 
аналіз

навчальна 
дисципліна

ОКП9. Системний 
аналіз 126 Б ІСТ.pdf

Sz3p/0LF4I1XNhXei
NRfizkhhxGJ92pUU

C88alcKfKU=

Комп’ютери: Intel Pentium i5-
9400/8GB/ 
SSD256GB/HDD1TB/17" – 5 од.; 
Intel Pentium 
G5420/8GB/SSD256GB/17" – 5 од.;  
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains. Засоби 
Microsoft Visual Studio Express.

ОКП 8. Моделювання 
інформаційних систем 
промислових 
підприємств.

навчальна 
дисципліна

ОКП8. 
Моделювання 

інформаційних 
систем 

промислових 
підприємств 126 Б 

ІСТ.pdf

3lY+1+ynk4mSL1ZEt
cHSjhQoBs1NVQ6Vb

tlkD7UJHk0=

Комп’ютери: Intel Pentium CPU 
G4400 @ 3,30 GHz 
x2/8Gb/SSD240Gb/17" – 6 од.; 
Intel Pentium Gold G5420 CPU @ 
3,80 GHz/8Gb/SSD240Gb/17" - 8 
од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains: 
DataGrip, Datalore; Bizagi 
Modeler.

ОКП 7. Управління ІТ-
проектами

навчальна 
дисципліна

ОКП7. Управління 
ІТ проектами 126 Б 

ІСТ.pdf

DJltq9PMm/6mzX1S
Tj3IGZQ3G4U1hfKf+

pzNPjqu/ik=

Комп’ютери: ARTLINE Business 
B25 v06 Intel Pentium G4400 (3.3 
ГГц)/RAM 4 GB/ HDD 512GB/Intel 
HD Graphics 510/ 19.5" – 5 од. 
Мультимедійне обладнання.
GanttProject.

ОКЗ 12. Вступ до 
спеціальності

навчальна 
дисципліна

ОКЗ12. Вступ до 
спеціальності 126 Б 

gmjRM2fxToSFerFpj
BSm84pKIWJj3YY5



ІСТ.pdf UGyCU5BNbIc=

ОКЗ 4. Філософія навчальна 
дисципліна

ОКЗ4. Філософія 
126 Б ІСТ.pdf

Nak3OAiGoJTSfTap
5pQrWPFgJBdNtqh

Obo/gdxiLQrk=

ОКЗ 5. Права людини 
та їх захист в сучасних 
реаліях

навчальна 
дисципліна

ОКЗ5. Права 
людини 126 Б 

ІСТ.pdf

e4f1eGvaDgdzYNzQS
9D5E8jjX5o9JQ3yOd

k37uQmlgw=

ОКЗ 7. Вища 
математика II

навчальна 
дисципліна

ОКЗ7. Вища 
математика ІІ 126 

Б ІСТ.pdf

a1AoLCbjZOZwfTcwI
itumD327tAHfx8nDs

A5a066xfs=

Плакати, стенди, 
мультимедійне обладнання.

ОКЗ 8. Вища 
математика III

навчальна 
дисципліна

ОКЗ8. Вища 
математика ІІІ 

126 Б ІСТ.pdf

WsBuZwa7sCFYjs4p
kqIpYN3ZY7KIYRb2

KNqV1yYpuwI=

Плакати, стенди, 
мультимедійне обладнання.

ОКЗ 9. Фізика I навчальна 
дисципліна

ОКЗ9. Фізика I 126 Б 
ІСТ.pdf

tKW9qPNfXZ/GYLb
oe5pwsoxxFlNSQCT

9yYiQ36V0s3w=

Комплекс лабораторій кафедри 
фізики, 400,0 м2.: лабораторія 
механіки; лабораторія 
молекулярної фізики; 
лабораторія електрики та 
електромагнетизму; 
лабораторія коливань та хвиль, 
лабораторія оптики; 
лабораторія атомної фізики; 
лабораторія навчально-
дослідницької роботи студентів.
Обладнання: аналізатор СЧ-23 – 
1 од; віскозиметр ВН-2 – 2 од; 
віскозиметр РОТЕСТ-2 – 1 од; 
вольтамперметр – 1 од; 
вольтметр В7-35 – 2 од; 
вольтметр Ф-283 – 1 од; 
вольтметр цифровий В7-45 – 2 
од; генератор Г5-56 – 1 од; 
генератор Г3-123 – 1 од; 
генератор звуковий ГЗ-102 – 3 од; 
генератор сигналів Г6-37 – 3 од; 
диспергатор УЗДН-А – 1 од; 
дистилятор ДЕ-20 – 1 од; 
катетометр КМ-6 – 4 од; 
катетометр В-630 – 2 од; 
кодоскіп ПОЛИЛЮКС; колектор 
фракцій – 2 од; комп’ютер AMD-
KB-2-450MMX/32Мb/ 8.4GB – 1 
од; комп’ютер P-4-
1.8GHZ/512/i845 GNGA/80/19” – 1 
од; комплект приладів для 
фізичних вимірювань – 1 од; 
комплект ФПЄ – 1 од; 
лабораторний стабілізатор 
ТЄС-88 – 1 од; мікроскоп – 14 од; 
осцилограф – 18 од; прилад Щ-
4313 – 13 од; цифровий 
малогабаритний вимірювач – 5 
од.

ОКЗ 10. Фізика II навчальна 
дисципліна

ОКЗ10. Фізика ІІ 126 
Б ІСТ.pdf

RYSpHXCq7ENAlEJ
oyvvlzKg3QtVu89PPj

pXHWJoeK8M=

Комплекс лабораторій кафедри 
фізики, 400,0 м2.: лабораторія 
механіки; лабораторія 
молекулярної фізики; 
лабораторія електрики та 
електромагнетизму; 
лабораторія коливань та хвиль, 
лабораторія оптики; 
лабораторія атомної фізики; 
лабораторія навчально-
дослідницької роботи студентів.
Обладнання: аналізатор СЧ-23 – 
1 од; віскозиметр ВН-2 – 2 од; 
віскозиметр РОТЕСТ-2 – 1 од; 
вольтамперметр – 1 од; 
вольтметр В7-35 – 2 од; 
вольтметр Ф-283 – 1 од; 
вольтметр цифровий В7-45 – 2 
од; генератор Г5-56 – 1 од; 
генератор Г3-123 – 1 од; 
генератор звуковий ГЗ-102 – 3 од; 



генератор сигналів Г6-37 – 3 од; 
диспергатор УЗДН-А – 1 од; 
дистилятор ДЕ-20 – 1 од; 
катетометр КМ-6 – 4 од; 
катетометр В-630 – 2 од; 
кодоскіп ПОЛИЛЮКС; колектор 
фракцій – 2 од; комп’ютер AMD-
KB-2-450MMX/32Мb/ 8.4GB – 1 
од; комп’ютер P-4-
1.8GHZ/512/i845 GNGA/80/19” – 1 
од; комплект приладів для 
фізичних вимірювань – 1 од; 
комплект ФПЄ – 1 од; 
лабораторний стабілізатор 
ТЄС-88 – 1 од; мікроскоп – 14 од; 
осцилограф – 18 од; прилад Щ-
4313 – 13 од; цифровий 
малогабаритний вимірювач – 5 
од.

ОКЗ 11. Дискретна 
математика

навчальна 
дисципліна

ОКЗ11. Дискретна 
математика 126 Б 

ІСТ.pdf

BNiSIxm4nUmsfm4g
nFCD6u41ZRV9neA7

GwqgYU0qXPE=

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

курсова робота 
(проект)

МВКР Технології 
ОО проектування 

124 Б, 126 Б - 
2018.pdf

P+10AuycZiwc/GKL
GcMntwsCzxRb5Hgj

JWXIWfuvb5g=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
програмування мовами C/C++, 
Java. Засоби Microsoft Visual 
Studio Express.

ОКЗ 13. Теорія 
алгоритмів

навчальна 
дисципліна

ОКЗ13. Теорія 
алгоритмів 126 Б 

ІСТ.pdf

WqlYW0qVyYP36qzh
VR5gzzDanT/dn0u1a

y83BSEwpX0=

ОКЗ 14. Основи теорії і 
методів оптимізації

навчальна 
дисципліна

ОКЗ14. Основи 
теорії і методів 

оптимізації 126 Б 
ІСТ.pdf

KBeEB7LD4hyYupCr
lrtKuOmE8Zf8CgeM

87CQ21Wij6k=

ОКЗ 15. Фізичне 
виховання

навчальна 
дисципліна

ОКЗ15. ФВС 126 Б 
ІСТ.pdf

qVXpWXla55btiQ3P
NqaYExFXpTA9fqfm

AwVU/mZxEdw=

Спортивні зали, ФОК, 1164,8 м2: 
різноманітне спортивне та 
спортивно-ігрове обладнання, 
спортивні тренажери та інше.

ОКП 1. Виробнича 
практика

практика ОКП1. Виробнича 
практика 126 Б 

ІСТ.pdf

zkOHG/3WogpT/LL
Z+/N6GCapI4PnxSY
XKx/TgwMHOKk=

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

практика ОКП2. 
Переддипломна 
практика Б126 

ІСТ.pdf

b7vaBbkK7YL5KrXzl
+k7fs4fNGncRY4rd2

yTdGYZDnc=

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

підсумкова 
атестація

ОКП3. 
Кваліфікаційна 

атестація 126 Б 
ІСТ.pdf

tiRW0wkuWyKhK7n
47AhPgOgiANHK5P
oW4+gEsVrgU2o=

ОКП 4. 
Алгоритмізація та 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОКП4. 
Алгоритмізація та 
програмування 126 

Б ІСТ.pdf

W31Nnx/545vnoTIV
vBzFAd02NbD72o06

+d8HJYPqO5I=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
програмування мовами C/C++, 



Kotlin.

ОКП 5. Структури та 
організація даних в 
електронно-
обчислювальних 
машинах

навчальна 
дисципліна

ОКП5. Структури 
та організація 

даних 126 Б ІСТ.pdf

AYfa/M+dHZA8pI+r
bGiDQ6qp68WjvDxR

+Ptt8lQJUAc=

Комп’ютери: Celeron 
2.80GhZ/4GB/HDD 500GB/17" – 6 
од. Intel Celeron G3930 (BX806 
77G3930)/CIGABATE GA-H11 OM-
S2V s1151/DIMM DDR4 4GB 2133 
MHz/SSD120GB CIGABATE 2.5"/ 
LG 22" 22M 35A – 4 од.
Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
програмування мовами C/C++, 
Kotlin, Java. Засоби Microsoft 
Visual Studio Express.

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

навчальна 
дисципліна

ОКП6. Технології 
ООП 126 Б ІСТ.pdf

csR0SWuFCorMI7x+
29ixJVQlmztJrdUuN

LBCKKqmfJk=

Комп’ютери: Intel Core i5 CPU 760 
@ 2,80 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 
6 од.; Intel Core i7-3770K CPU @ 
3,50 GHz/8Gb/HDD500Gb/17" – 1 
од.; AMD A4-6300 APU with 
Radeon HD Graphics x 
2/8Gb/HDD500Gb/17" – 2 од.; 
AMD A10 5800K APU with Radeon 
HD Graphics 
3,80GHz/8Gb/HDD1Tb/22" – 7 од.
 Мультимедійне обладнання.
Засоби компанії JetBrains для 
програмування мовами C/C++, 
Java. Засоби Microsoft Visual 
Studio Express.

ОКЗ 2. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОКЗ2. Українська 
мова (за проф. 

спрямуванням) 126 
Б ІСТ.pdf

2LREbjYJArL2F1rq1
TY1sHlOEtRiCA36nh

Kq9re1qZo=

ОКЗ 1. Історія України 
та української 
культури

навчальна 
дисципліна

ОКЗ1. Історія 
України та 
української 

культури 126 Б 
ІСТ.pdf

nQfaXAhK/eqhNKT
M4yV8NbRpvT8h7x

e0ti1xG9x67RU=

 
* 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

222045 Романчук 
Наталія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010103 
Математика та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002026, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038427, 
виданий 

13 ОКЗ 6. Вища 
математика I

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 9, 12.

3. Відповідність 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, 2020 
р., стажування, звіт, 
сертифікат АБ № 300.



03.04.2014 Тема: "Застосування  
сучасних технологій 
вивчення 
математичних 
дисциплін в 
освітньому процесі 
вищих навчальних 
закладів".

10480 Кириченко 
Світлана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 
030502 Мова і 

література 
(англійська, 

німецька)

20 ОКЗ 3. 
Іноземна мова

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Белинського зі 
спеціальності "Мова 
та література 
(англійська, 
німецька)" (вчитель 
англійської та 
німецької мов та 
зарубіжної 
літератури), 1999 р.
Кандидат 
педагогічних наук зі 
спеціальності 011 – 
"Науки про освіту" 
(відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 13.00.01 – 
"Загальна педагогіка 
та історія 
педагогіки"), ДК № 
042139, 2017 р.
Тема дисертації: 
"Організаційно-
педагогічні засади 
роботи з 
обдарованими дітьми 
в системі освіти 
Австралії".

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
3, 4, 5, 12, 14.

3. Відповідність 
наукового ступеня.

35333 Приходько 
Сергій 
Борисович

Завідувач 
кафедри

0 ОКП 9. 
Системний 
аналіз

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут ім. адм. С.Й. 
Макарова, зі 
спеціальності 
"Суднобудування та 
судноремонт" 
(інженер-
кораблебудівник), 
1981 р.
Стаж НПР: 37 років.
Доктор технічних наук 
зі спеціальності 122 – 
"Комп’ютерні науки" 
(відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 01.05.02 – 
"Математичне 
моделювання та 



обчислювальні 
методи"), ДД № 
002164, 2013.
Тема дисертації: 
"Методи ідентифікації 
нелінійних 
стохастичних 
диференціальних 
систем на основі 
нормалізуючих 
перетворень".
Професор кафедри 
"Програмного 
забезпечення 
автоматизованих 
систем".
12ПР № 009846, 2014.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

2. Показники 
активності:
1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 
19.

3. Підвищення 
кваліфікації: ТОВ 
НВФ "ЮАлекс Дизайн 
Лтд", м. Миколаїв, 
2019 р., стажування, 
звіт, №3-к від 
22.03.2019.
Тема: "Оволодіння 
сучасними методами 
оцінювання 
трудомісткості 
розробки мобільних 
застосунків з метою 
використання при 
викладанні 
професійно-
орієнтованих 
дисциплін".

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом 
дослідницької та 
управлінської роботи 
за фахом, має великий 
стаж роботи на 
керівних посадах 
підрозділів НУК, які 
передбачають 
безпосереднє 
керівництво 
працівниками, які 
виконують роботу за 
професіями, що 
відповідають або є 
спорідненими за 
змістом фахової 
підготовки ОП 
"Інформаційні 
системи та технології". 
Був деканом 
факультету 
комп’ютерних наук 
НУК (2004-2012 роки, 
з 2012 року заступник 
директора ННІКНУП 
НУК), а з 01.09.2009 р. 
по теперішній час 
працює завідувачем 
кафедри програмного 



забезпечення 
автоматизованих 
систем. З 2019 р. по 
теперішній час є 
експертом ГЕР з галузі 
знань 12 � 
"Інформаційні 
технології" 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти.
Професор Приходько 
С.Б. є відомим 
фахівцем в галузі 
моделювання 
стохастичних систем 
та статистичної 
обробки даних, 
очолює у НУК наукову 
школу з цього 
напряму.
Приходько С.Б. має 
нагороди та 
заохочення за значні 
досягнення у роботі, 
зокрема 
нагороджений у 2002 
р. нагрудним знаком 
"Відмінник освіти 
України", а у 2015 р. – 
нагрудним знаком "За 
наукові та освітні 
досягнення".

207992 Устенко 
Ірина 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 27224, 
виданий 

09.02.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
16811, виданий 

19.04.2007

18 ОКП 20. 
Безпека 
інформаційних 
систем, 
програм та 
даних

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 8, 12, 14, 20.

3. Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, м. 
Миколаїв, 2021 р., 
стажування, звіт, 
сертифікат АБ № 311.
Тема: "Вивчення 
досвіду викладання 
профільних дисциплін 
галузі знань 12 
"Інформаційні 
технології".

108081 Гайдаєнко 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

15 ОКП 18. 
Інформаційні 
системи 
підтримки 
прийняття 
рішень

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: Український 
державний морський 
технічний університет 
імені адмірала 
Макарова зі 
спеціальності 
"Інформаційні 
управляючи системи 
та технології" 
(інженер-
системотехнік), 2004 
р.
Стаж НПР: 12 років.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 



122 – "Комп’ютерні 
науки" (відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.13.22 – 
"Управління 
проектами та 
програмами"), ДК № 
047452, 2018 р.
Тема дисертації: 
"Моделі та механізми 
ціннісного підходу в 
управлінні 
медичними 
проектами".
Доцент кафедри 
"Інформаційних 
управляючих систем 
та технологій", АД № 
008758, 2021 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 2, 4, 5, 12, 20.

3. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: WSL 
(Вища лінгвістична 
школа), м. 
Ченстохово, Польща, 
2019 р., стажування, 
звіт.
Тема: "Інноваційне 
управління в 
соціальних проектах".

108081 Гайдаєнко 
Оксана 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

15 ОКП 14. 
Інтелектуальни
й аналіз даних

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: Український 
державний морський 
технічний університет 
імені адмірала 
Макарова зі 
спеціальності 
"Інформаційні 
управляючи системи 
та технології" 
(інженер-
системотехнік), 2004 
р.
Стаж НПР: 12 років.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
122 – "Комп’ютерні 
науки" (відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.13.22 – 
"Управління 
проектами та 
програмами"), ДК № 
047452, 2018 р.
Тема дисертації: 
"Моделі та механізми 
ціннісного підходу в 
управлінні 
медичними 
проектами".
Доцент кафедри 
"Інформаційних 
управляючих систем 



та технологій", АД № 
008758, 2021 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 2, 4, 5, 12, 20.

3. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: WSL 
(Вища лінгвістична 
школа), м. 
Ченстохово, Польща, 
2019 р., стажування, 
звіт.
Тема: "Інноваційне 
управління в 
соціальних проектах".

35541 Беркунський 
Євген 
Юрійович

Старший 
викладач

0 ОКП 16. 
Технології 
WEB та IoT

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Белинського зі 
спеціальності 
"Математика" 
(учитель математики, 
інформатики та 
обчислювальної 
техніки), 1993 р.
Стаж НПР: 28 років.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
4, 11, 14, 15, 20.

3. Вступ до 
аспірантури, 2016 р. 
Тема майбутньої 
дисертації зі 
спеціальності 122 
–"Комп’ютерні 
науки": "Підвищення 
ефективності та 
перепідготовка 
спеціалістів 
аутсорсингової 
компанії із 
використанням 
хмарних технологій.

4. Беркунський Є.Ю. з 
1995 року проводить 
роботу зі школярами 
міста щодо підготовки 
до олімпіад з 
інформатики та 
обчислювальної 
техніки. За високі 
результати школярів 
Миколаївщини у 



четвертому етапі 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 
був нагороджений 
нагрудним знаком 
"Відмінник освіти 
України". З 2004 року 
веде роботу з 
підготовки студентів 
НУК до олімпіад з 
програмування. З 2011 
року є координатором 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування та 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади ICPC у 
Миколаївській 
області. Веде постійну 
систематичну роботу 
із талановитими 
студентами. Так 
підготовлені ним 
студенти Ходякова 
Н.В., Ревзон О.А., 
Артьоменко М.С., 
Бессонов Б.О., 
Рудченко А.О. та інші 
показували високі 
результати на 
міжнародних 
студентських 
олімпіадах з 
інформаційних 
технологій IT-Планета 
та ІТ-Universe, за що у 
2016 році 
Беркунський Є.Ю. був 
нагороджений 
нагрудним знаком "За 
наукові та освітні 
досягнення". З 2018 
року є координатором 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади (ІСPC) у 
південному регіоні 
України (Запорізька, 
Херсонська, 
Миколаївська, 
Одеська області та АР 
Крим).
У рамках договорів 
про співробітництво з 
кафедрою ІУСТ та 
НУК, неодноразово 
запрошувався 
проводити курси для 
співробітників IT-
компаній, 
представлених у місті: 
TemplateMonster, 
GeeksForLess, 
Postindustria, 
TrackEnsure, 
Приватбанк (офіс 
розробки ПЗ), за 
напрямками 
"Класичні та сучасні 
алгоритми", 
"Практичне 
застосування 
шаблонів об’єктно-
орієнтованого 
проєктування 



(паттернів)" та 
"Засоби і технології 
створення сучасних 
інформаційних 
систем".
Має досвід практичної 
роботи у якості Java-
розробника та 
консультанта з Code 
Review в компанії 
TemplateMonster з 
2008 по 2013 роки.

212089 Партас 
Віктор 
Кирилович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

40 ОКП 13. 
Комп'ютерні 
мережі

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут імені 
адмірала С.Й. 
Макарова зі 
спеціальності 
"Суднобудування та 
судноремонт" 
(інженер-
кораблебудівник), 
1981 р.
Стаж НПР: 26 років.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
135 – 
"Суднобудування" 
(відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.08.13 – 
"Технологія 
суднобудування, 
судноремонту і 
організація 
суднобудівного 
виробництва"), ТН № 
119985, 1989 р.
Тема дисертації: 
"Автоматизація 
розкрою листів металу 
в суднобудівному 
виробництві".
Доцент кафедри 
"Інформацій-них 
управляючих систем 
та технологій", 12ДЦ 
№ 045190, 2015 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. У 2020 році вступив 
до НУК для заочного 
навчання за другим 
(магістерськім) рівнем 
вищої освіти освітньо-
професійної програми 
"Комп`ютерні науки" 
спеціальності 122 – 
"Комп`ютерні науки" 
галузі знань 12 – 
"Інформаційні 
технології".

2. Відповідність 
вченого звання.

3. Показники 
активності:
4, 11, 12, 14, 20.

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 



роботи за фахом: з 
1989 р. по 1998 р. 
працював на посадах 
наукового, старшого 
наукового 
співробітника у 
рамках науково-
дослідницьких та 
господарських 
договорів між МКІ 
(УДМТУ) та 
промисловими 
підприємствами. 
Розроблена 
підсистема 
автоматизованого 
розкрою, яка 
включена до складу 
систем ПЛАТЕР, 
ПЛАТЕР-М, Деймос, 
САПС та впроваджена 
на біля 80 
підприємствах 
суднобудування та 
машинобудування. З 
1999 року – 
співзасновник ТОВ 
"Технос", діяльність 
якого пов’язана з 
автоматизацією 
проектування та 
технологічною 
підготовкою 
виробництва, 
створенням 
комплексних 
автоматизованих 
виробничих систем 
для підприємств 
машинобудування та 
меблевого 
виробництва. У ТОВ 
"Технос" Партас В.К 
виконує обов’язки 
керівника науково-
дослідницьких робіт 
та проектування 
програмного 
забезпечення. 
Результатом 
діяльності 
підприємства є 
розробка програмних 
засобів у складі: 
AstraDesigner, AstraR-
Nesting, AstraS-
Nesting, AstraCutting, 
AstraOnline.
Програмні засоби 
впроваджені на біля 
2000 підприємств у 36 
країнах світу. 
Програмне 
забезпечення 
проектування та 
автоматизованого 
розкрою впроваджено 
у навчальний процес 
(НУК, Національний 
лісотехнічний 
університет України, 
м. Львів, інші).

208529 Ажищев 
Віктор 
Федорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

TH 113144, 
виданий 

12.10.1988

18 ОКП 17. 
Проектування 
інформаційних 
систем

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня.

2. Показники 



активності:
3, 4, 11, 12, 19, 20.

3. Підвищення 
кваліфікації: ДП 
"Дослідно-проектний 
центр 
кораблебудування", м 
Миколаїв, 2019 р., 
стажування, звіт.
Тема: "Вивчення 
методології сучасного 
проектування 
кораблів для 
застосування в 
дисципліні 
"Проектування 
інформаційних 
систем".

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної, 
дослідницької, 
управлінської, 
інноваційної або 
творчої роботи за 
фахом: з 1971 р. по 
1978 р. – інженер 
математик-програміст 
у Миколаївському 
обчислювальному 
центрі; з 1979 р. – 
начальник бюро 
програмування задач 
оперативного 
управління 
суднобудівним 
виробництвом з 
використанням 
методів календарно-
сіткового 
моделювання; з 1986 
р. – начальник відділу 
ЦНДІ "Центр", що 
займається 
проблемами 
створення та 
впровадження САПР 
на суднобудівних 
підприємствах, систем 
комплексної 
автоматизації 
управління 
виробництв та систем 
інформаційної 
підтримки виробів; з 
1992 р. – Перший 
заступник директора 
(головний 
конструктор) ВАТ НДІ 
"Центр".

208529 Ажищев 
Віктор 
Федорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

TH 113144, 
виданий 

12.10.1988

18 ОКП 8. 
Моделювання 
інформаційних 
систем 
промислових 
підприємств.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня.

2. Показники 
активності:
3, 4, 11, 12, 19, 20.

3. Підвищення 
кваліфікації: ДП 
"Дослідно-проектний 
центр 
кораблебудування", м 
Миколаїв, 2019 р., 
стажування, звіт.



Тема: "Вивчення 
методології сучасного 
проектування 
кораблів для 
застосування в 
дисципліні 
"Проектування 
інформаційних 
систем".

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної, 
дослідницької, 
управлінської, 
інноваційної або 
творчої роботи за 
фахом: з 1971 р. по 
1978 р. – інженер 
математик-програміст 
у Миколаївському 
обчислювальному 
центрі; з 1979 р. – 
начальник бюро 
програмування задач 
оперативного 
управління 
суднобудівним 
виробництвом з 
використанням 
методів календарно-
сіткового 
моделювання; з 1986 
р. – начальник відділу 
ЦНДІ "Центр", що 
займається 
проблемами 
створення та 
впровадження САПР 
на суднобудівних 
підприємствах, систем 
комплексної 
автоматизації 
управління 
виробництв та систем 
інформаційної 
підтримки виробів; з 
1992 р. – Перший 
заступник директора 
(головний 
конструктор) ВАТ НДІ 
"Центр".

12653 Пугаченко 
Катерина 
Сергіївна

Доцент 0 ОКП 7. 
Управління ІТ-
проектами

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Змінено прізвище: 
Приходько Катерина 
Сергіївна.
Освіта: Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова зі 
спеціальності 
«Фінанси» (інженер-
економіст), 2004 р.
Стаж НПР: 5 років.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
122 – "Комп’ютерні 
науки" (відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.13.22 – 
"Управління 
проектами та 
програмами"), ДК № 
037525, 2016 р.
Тема дисертації: 
"Моделі 
організаційних 



структур в управлінні 
проектами 
реструктуризації 
наукомістких 
підприємств".

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 11, 12.

3. Підвищення 
кваліфікації: WSL 
(Вища лінгвістична 
школа), м. 
Ченстохово, Польща, 
2019 р., стажування, 
звіт.
Тема: "Актуальні 
проблеми аналізу 
даних та моделювання 
систем".

219936 Гайда 
Анатолій 
Юліанович

Доцент 0 ОКП 10. 
Операційні 
системи

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут імені 
адмірала С.Й. 
Макарова зі 
спеціальності 
"Електрообладнання 
суден" (інженер-
електрик), 1988 р.
Стаж НПР: 23 роки.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
122 – "Комп’ютерні 
науки" (відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.13.22 – 
"Управління 
проектами та 
програмами"), ДК № 
023835, 2014 р.
Тема дисертації: 
"Моделі та механізми 
управління ресурсами 
портфеля проектів 
наукомістких 
підприємств".

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня.

2. Показники 
активності:
1, 3, 10, 11, 12, 20.

3. Підвищення 
кваліфікації: ПП 
"Дикий сад", м. 
Миколаїв, 2019 р, 
стажування, звіт.
Тема: "Вдосконалення 
методики викладання 
курсу "Об’єктно-
орієнтоване 
програмування", 
лабораторних занять з 



дисциплін "Основи 
операційної системи 
Unix", 
"Інструментальні 
засоби операційної 
системи Unix".

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 
1985 р. до 1996 р. – 
наладчик контрольно-
вимірювальних 
приладів та 
автоматики, інженер 
АСУП Суднобудівного 
заводу імені 61 
комунара, з 1996 р. до 
1997 р. – провідний 
інженер, начальник 
бюро 
обчислювального 
центру 
Миколаївського 
відділення 
"Укртелеком".

219936 Гайда 
Анатолій 
Юліанович

Доцент 0 ОКП 6. 
Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут імені 
адмірала С.Й. 
Макарова зі 
спеціальності 
"Електрообладнання 
суден" (інженер-
електрик), 1988 р.
Стаж НПР: 23 роки.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
122 – "Комп’ютерні 
науки" (відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.13.22 – 
"Управління 
проектами та 
програмами"), ДК № 
023835, 2014 р.
Тема дисертації: 
"Моделі та механізми 
управління ресурсами 
портфеля проектів 
наукомістких 
підприємств".

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
наукового ступеня.

2. Показники 
активності:
1, 3, 10, 11, 12, 20.

3. Підвищення 
кваліфікації: ПП 
"Дикий сад", м. 
Миколаїв, 2019 р, 
стажування, звіт.
Тема: "Вдосконалення 
методики викладання 
курсу "Об’єктно-
орієнтоване 
програмування", 
лабораторних занять з 



дисциплін "Основи 
операційної системи 
Unix", 
"Інструментальні 
засоби операційної 
системи Unix".

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 
1985 р. до 1996 р. – 
наладчик контрольно-
вимірювальних 
приладів та 
автоматики, інженер 
АСУП Суднобудівного 
заводу імені 61 
комунара, з 1996 р. до 
1997 р. – провідний 
інженер, начальник 
бюро 
обчислювального 
центру 
Миколаївського 
відділення 
"Укртелеком".

219635 Федоренко 
Михайло 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046098, 
виданий 

09.04.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
035815, 
виданий 

04.07.2013

30 ОКЗ 1. Історія 
України та 
української 
культури

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 8, 12, 19.

3. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова, м. Київ, 
2018 р., стажування, 
звіт.
Тема: "Розвиток 
державної політики у 
сфері освіти за період 
державної 
незалежності 
України".

216916 Патлайчук 
Оксана 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ДK 039973, 
виданий 

15.03.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
022766, 
виданий 

30.06.2009

20 ОКЗ 4. 
Філософія

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Показники 
активності:
1, 3, 12, 14, 19.

2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

3. Підвищення 
кваліфікації: 
Чорноморський 
державний 
університет імені 
Петра Могили, 2018 
р., стажування, звіт, 
посвідчення МК № 
000079.
Тема: Соціокультурні 
та антропологічні 



тенденції в розвитку 
сучасної філософії".

212089 Партас 
Віктор 
Кирилович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

40 ОКП 19. 
Системи 
автоматизован
ого 
проектування

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. У 2020 році вступив 
до НУК для заочного 
навчання за другим 
(магістерськім) рівнем 
вищої освіти освітньо-
професійної програми 
"Комп`ютерні науки" 
спеціальності 122 – 
"Комп`ютерні науки" 
галузі знань 12 – 
"Інформаційні 
технології".

2. Відповідність 
вченого звання.

3. Показники 
активності:
4, 11, 12, 14, 20.

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 
1989 р. по 1998 р. 
працював на посадах 
наукового, старшого 
наукового 
співробітника у 
рамках науково-
дослідницьких та 
господарських 
договорів між МКІ 
(УДМТУ) та 
промисловими 
підприємствами. 
Розроблена 
підсистема 
автоматизованого 
розкрою, яка 
включена до складу 
систем ПЛАТЕР, 
ПЛАТЕР-М, Деймос, 
САПС та впроваджена 
на біля 80 
підприємствах 
суднобудування та 
машинобудування. З 
1999 року – 
співзасновник ТОВ 
"Технос", діяльність 
якого пов’язана з 
автоматизацією 
проектування та 
технологічною 
підготовкою 
виробництва, 
створенням 
комплексних 
автоматизованих 
виробничих систем 
для підприємств 
машинобудування та 
меблевого 
виробництва. У ТОВ 
"Технос" Партас В.К 
виконує обов’язки 
керівника науково-
дослідницьких робіт 
та проектування 
програмного 
забезпечення. 
Результатом 
діяльності 



підприємства є 
розробка програмних 
засобів у складі: 
AstraDesigner, AstraR-
Nesting, AstraS-
Nesting, AstraCutting, 
AstraOnline.
Програмні засоби 
впроваджені на біля 
2000 підприємств у 36 
країнах світу. 
Програмне 
забезпечення 
проектування та 
автоматизованого 
розкрою впроваджено 
у навчальний процес 
(НУК, Національний 
лісотехнічний 
університет України, 
м. Львів, інші).

35541 Беркунський 
Євген 
Юрійович

Старший 
викладач

0 ОКП 15. 
Технології 
розподілених 
систем та 
паралельних 
обчислень

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Белинського зі 
спеціальності 
"Математика" 
(учитель математики, 
інформатики та 
обчислювальної 
техніки), 1993 р.
Стаж НПР: 28 років.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
4, 11, 14, 15, 20.

3. Вступ до 
аспірантури, 2016 р. 
Тема майбутньої 
дисертації зі 
спеціальності 122 
–"Комп’ютерні 
науки": "Підвищення 
ефективності та 
перепідготовка 
спеціалістів 
аутсорсингової 
компанії із 
використанням 
хмарних технологій.

4. Беркунський Є.Ю. з 
1995 року проводить 
роботу зі школярами 
міста щодо підготовки 
до олімпіад з 
інформатики та 
обчислювальної 
техніки. За високі 
результати школярів 
Миколаївщини у 
четвертому етапі 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 
був нагороджений 
нагрудним знаком 
"Відмінник освіти 
України". З 2004 року 



веде роботу з 
підготовки студентів 
НУК до олімпіад з 
програмування. З 2011 
року є координатором 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування та 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади ICPC у 
Миколаївській 
області. Веде постійну 
систематичну роботу 
із талановитими 
студентами. Так 
підготовлені ним 
студенти Ходякова 
Н.В., Ревзон О.А., 
Артьоменко М.С., 
Бессонов Б.О., 
Рудченко А.О. та інші 
показували високі 
результати на 
міжнародних 
студентських 
олімпіадах з 
інформаційних 
технологій IT-Планета 
та ІТ-Universe, за що у 
2016 році 
Беркунський Є.Ю. був 
нагороджений 
нагрудним знаком "За 
наукові та освітні 
досягнення". З 2018 
року є координатором 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади (ІСPC) у 
південному регіоні 
України (Запорізька, 
Херсонська, 
Миколаївська, 
Одеська області та АР 
Крим).
У рамках договорів 
про співробітництво з 
кафедрою ІУСТ та 
НУК, неодноразово 
запрошувався 
проводити курси для 
співробітників IT-
компаній, 
представлених у місті: 
TemplateMonster, 
GeeksForLess, 
Postindustria, 
TrackEnsure, 
Приватбанк (офіс 
розробки ПЗ), за 
напрямками 
"Класичні та сучасні 
алгоритми", 
"Практичне 
застосування 
шаблонів об’єктно-
орієнтованого 
проєктування 
(паттернів)" та 
"Засоби і технології 
створення сучасних 
інформаційних 
систем".
Має досвід практичної 
роботи у якості Java-



розробника та 
консультанта з Code 
Review в компанії 
TemplateMonster з 
2008 по 2013 роки.

164275 Макарова 
Лідія 
Миколаївна

Старший 
викладач

0 ОКП 4. 
Алгоритмізаці
я та 
програмування

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: Український 
державний морський 
технічний університет 
імені адмірала 
Макарова зі 
спеціальності 
"Програмне 
забезпечення 
обчислювальної 
техніки і 
автоматизованих 
систем" (інженер-
програміст), 1997 р.
Стаж НПР: 8 років.
Кандидат технічних 
наук зі спеціальності 
122 – "Комп’ютерні 
науки" (відповідна 
спеціальність за 
дипломом: 05.13.06 – 
"Інформаційні 
технології"), ДК № 
034391, 2016 р.
Тема дисертації: 
"Моделі та 
інформаційна 
технологія переробки 
інформації для 
прогнозування відмов 
в обслуговуванні 
пристроїв 
термінальної мережі".
Доцент кафедри 
"Програмного 
забезпечення 
автоматизованих 
систем", АД № 
002741, 2019 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

3. Показники 
активності:
1, 4, 8, 12, 14, 19.

71355 Яцунський 
Олександр 
Сергійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Атестат 
доцента 12ДЦ 

46766, виданий 
23.12.2002

49 ОКЗ 15. 
Фізичне 
виховання

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 9, 19, 20.

3. Відповідність 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: 
Міністерство молоді 
та спорту  України, м. 
Київ, 2016 р., 



стажування, звіт.
Тема: "Особливості 
методики підготовки 
тренерів та 
спортсменів з греко-
римської боротьби".

218310 Латанська 
Людмила 
Олексіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 052901, 
виданий 

27.05.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
28775, виданий 

10.11.2011

19 ОКЗ 14. 
Основи теорії і 
методів 
оптимізації

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
4, 11, 12, 14, 19, 20.

3. Відповідність 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: 
Департамент 
розробки ПЗ для 
прийому платежів 
населення 
ПриватБанку, м. 
Миколаїв, 01.04.2021 
р. по 30.06.2021р. 
стажування, звіт, 
довідка № 20.10.00/9 
від 30.06.21.
Тема: "Оволодіння 
сучасними методами 
оцінювання розміру 
ПЗ білінгових систем з 
метою використання 
при викладанні 
професійно-
орієнтованих 
дисциплін".

5. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 
1980 р. по 1988 р. 
інженер, старший 
інженер 
обчислювальної 
лабораторії МКІ. З 
1988 р. по 1991 р. 
інженер I категорії 
сектора технічного та 
математичного 
обслуговування ЕС 
ЕОМ НВЦ при МКІ.

354604 Михелєв 
Ігор 
Леонідович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004875, 
виданий 

10.11.1999, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032737, 
виданий 

26.10.2012

23 ОКЗ 13. Теорія 
алгоритмів

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. У 2021 році вступив 
до НУК для заочного 
навчання за другим 
(магістерськім) рівнем 
вищої освіти освітньо-
професійної програми 
"Комп`ютерні науки" 
спеціальності 122 – 
"Комп`ютерні науки" 
галузі знань 12 – 
"Інформаційні 
технології".

2. Відповідність 
вченого звання.

3. Показники 
активності:



3, 4, 9, 11, 12, 14, 19.

4. Підвищення 
кваліфікації: ПП 
"Дикий Сад", м. 
Миколаїв, 2016 р., 
стажування, звіт.
Тема: "Дослідження 
методів абстрактної 
теорії алгоритмів та 
обчислень для 
розв’язання 
прикладних задач в 
області 
інформаційних систем 
та технологій".
У 2021 році 
заплановано 
підвищення 
кваліфікації у 
Одеському 
національному 
політехнічному 
університеті.

136405 Смикодуб 
Тетяна 
Георгіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

010103 
Математика та 

основи 
інформатики

22 ОКЗ 12. Вступ 
до 
спеціальності

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 4, 8, 12, 14.

3. Вступ до 
аспірантури, 2016 р. 
Тема майбутньої 
дисертації зі 
спеціальності 122 – 
"Комп’ютерні науки": 
"Математичні моделі 
та інформаційна 
технологія для 
оцінювання розміру 
програмних 
застосунків з 
відкритим кодом на 
Java". Захист 
заплановано на 2021 
рік.

4. Підвищення 
кваліфікації: ПП 
"Дикий Сад", 2016 р., 
стажування, звіт.
Тема: Вивчення 
методів та технологій 
прогнозування у 
інтелектуальних 
системах 
підприємства.

64171 Книрік 
Наталя 
Ромуальдівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041252, 
виданий 

28.02.2017

19 ОКП 11. 
Організація 
баз даних та 
знань

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:
1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 20.

3. Відповідність 
наукового ступеня.

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 



1989 р. по 1990 р. – 
інженер-програміст у 
відділі № 311 НДВ-3 у 
місті 
Дніпропетровськ; з 
1990 р. по 1999 р. – 
інженер-програміст 
відділу АСУП ВАТ 
"Дніпровагонрембуд".

5. Досвід викладання 
англійською мовою 
дисципліни 
"Організація баз 
даних" ("Database 
principle and analysis") 
в обсязі 32 години для 
студентів ІІ курсу 
Міжнародного 
морського коледжу 
ZIMC, КНР, м. 
Чжоушань провінції 
Чженьцзянь, з 
07.10.2019 р. по 
24.10.2019 р.

64171 Книрік 
Наталя 
Ромуальдівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041252, 
виданий 

28.02.2017

19 ОКП 5. 
Структури та 
організація 
даних в 
електронно-
обчислювальн
их машинах

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 20.

3. Відповідність 
наукового ступеня.

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 
1989 р. по 1990 р. – 
інженер-програміст у 
відділі № 311 НДВ-3 у 
місті 
Дніпропетровськ; з 
1990 р. по 1999 р. – 
інженер-програміст 
відділу АСУП ВАТ 
"Дніпровагонрембуд".

64171 Книрік 
Наталя 
Ромуальдівн
а

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041252, 
виданий 

28.02.2017

19 ОКЗ 11. 
Дискретна 
математика

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 20.

3. Відповідність 
наукового ступеня.

4. Визнаний 
професіонал з 
досвідом практичної 
роботи за фахом: з 
1989 р. по 1990 р. – 
інженер-програміст у 
відділі № 311 НДВ-3 у 
місті 
Дніпропетровськ; з 
1990 р. по 1999 р. – 
інженер-програміст 
відділу АСУП ВАТ 
"Дніпровагонрембуд".



218736 Ушкац 
Михайло 
Вікторович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008501, 
виданий 

08.11.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000245, 
виданий 

24.12.2003

3 ОКЗ 10. Фізика 
II

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Белинського зі 
спеціальності "Фізика 
та астрономія" 
(вчитель фізики та 
астрономії), 1993 р.
Стаж НПР: 24 роки.
Доктор фізико-
математичних наук зі 
спеціальності 104 – 
"Фізика та астрономія" 
(відповідні 
спеціальності за 
дипломом: 01.04.02 – 
"Теоретична фізика"; 
01.04.14 – 
"Теплофізика та 
молекулярна фізика"), 
ДД № 007863, 2018 р. 
Тема дисертації: 
"Опис процесу 
конденсації 
однокомпонентних 
флюїдів на основі 
статистичного підходу 
Гіббса".
Доцент кафедри 
"Фізики", 02ДЦ № 
000245, 2003 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 15.

3. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

4. Професіонал в 
галузі ІТ-технологій, 
зокрема сучасних 
методів комп’ютерних 
симуляцій, 
чисельного 
інтегрування з 
використанням 
багатопоточних 
обчислень на 
графічних 
процесорах, 
результати його 
прикладних 
досліджень з 3D-
моделювання були 
враховані компанією 
Microsoft при розробці 
бібліотек DirectX 10 та 
більш пізніх версій.

218736 Ушкац 
Михайло 
Вікторович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008501, 
виданий 

08.11.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 

3 ОКЗ 9. Фізика I Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 



000245, 
виданий 

24.12.2003

імені Белинського зі 
спеціальності "Фізика 
та астрономія" 
(вчитель фізики та 
астрономії), 1993 р.
Стаж НПР: 24 роки.
Доктор фізико-
математичних наук зі 
спеціальності 104 – 
"Фізика та астрономія" 
(відповідні 
спеціальності за 
дипломом: 01.04.02 – 
"Теоретична фізика"; 
01.04.14 – 
"Теплофізика та 
молекулярна фізика"), 
ДД № 007863, 2018 р. 
Тема дисертації: 
"Опис процесу 
конденсації 
однокомпонентних 
флюїдів на основі 
статистичного підходу 
Гіббса".
Доцент кафедри 
"Фізики", 02ДЦ № 
000245, 2003 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
14, 15.

3. Відповідність 
наукового ступеня та 
вченого звання.

4. Професіонал в 
галузі ІТ-технологій, 
зокрема сучасних 
методів комп’ютерних 
симуляцій, 
чисельного 
інтегрування з 
використанням 
багатопоточних 
обчислень на 
графічних 
процесорах, 
результати його 
прикладних 
досліджень з 3D-
моделювання були 
враховані компанією 
Microsoft при розробці 
бібліотек DirectX 10 та 
більш пізніх версій.

222045 Романчук 
Наталія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010103 
Математика та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
кандидата наук 

13 ОКЗ 8. Вища 
математика III

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 9, 12.

3. Відповідність 
вченого звання.

4. Підвищення 



ДK 002026, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038427, 
виданий 

03.04.2014

кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, 2020 
р., стажування, звіт, 
сертифікат АБ № 300.
Тема: "Застосування  
сучасних технологій 
вивчення 
математичних 
дисциплін в 
освітньому процесі 
вищих навчальних 
закладів".

222045 Романчук 
Наталія 
Олександрів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

комп'ютерних 
наук та 

управління 
проектами

Диплом 
спеціаліста, 

Миколаївський 
державний 

педагогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

010103 
Математика та 

основи 
інформатики, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002026, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
038427, 
виданий 

03.04.2014

13 ОКЗ 7. Вища 
математика II

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 4, 9, 12.

3. Відповідність 
вченого звання.

4. Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, 2020 
р., стажування, звіт, 
сертифікат АБ № 300.
Тема: "Застосування  
сучасних технологій 
вивчення 
математичних 
дисциплін в 
освітньому процесі 
вищих навчальних 
закладів".

382970 Дмитрук 
Ірина 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
морського 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002815, 
виданий 

22.12.2011

16 ОКЗ 5. Права 
людини та їх 
захист в 
сучасних 
реаліях

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
1, 3, 8, 9, 14.

3. Відповідність 
наукового ступеня.

4. Підвищення 
кваліфікації:
4.1. Scientific Training 
and Advanced Skills in 
The Academy of 
Management and 
Administration, м. 
Ополе, Республіка 
Польща, 2017 р. 
Міжнародне науково-
педагогічне 
стажування: "Labor 
and Employment 
Legislation in Higher 
Education", Certificate 
№ 5990.
4.2.  Асоціація 
юридичних клінік 
України, м. 
Святогірськ, Україна. 
Науково-педагогічне 



стажування Літня 
школа � 2020: 
"Належне 
адміністрування – 
запорука успішної 
діяльності юридичної 
клініки", 2020 р., 
сертифікат ALCU № 
08/2020.
4.3. Київський 
регіональний центр 
Національної академії 
правовий наук 
України, м. Київ, 2020 
р Науково-
педагогічне 
стажування: 
"Методика 
викладання галузевих 
юридичних дисциплін 
приватно-правового 
сегменту", сертифікат 
АА 20063497/000039-
20.
4.4. State University of 
Economics and 
Technology, IT HUB 
coworking, Ukraine, 
Kryvyi Rih, 2021. 
Міжнародне 
стажування: "IV 
International scientific 
Congress 2021. Society 
of Ambient 
Intelligence", Certificate 
№ 045-2021.

35541 Беркунський 
Євген 
Юрійович

Старший 
викладач

0 ОКП 12. 
Розробка 
мобільного 
програмного 
забезпечення 
та безпека 
мобільних 
застосувань

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: 
Миколаївський 
державний 
педагогічний інститут 
імені Белинського зі 
спеціальності 
"Математика" 
(учитель математики, 
інформатики та 
обчислювальної 
техніки), 1993 р.
Стаж НПР: 28 років.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
4, 11, 14, 15, 20.

3. Вступ до 
аспірантури, 2016 р. 
Тема майбутньої 
дисертації зі 
спеціальності 122 
–"Комп’ютерні 
науки": "Підвищення 
ефективності та 
перепідготовка 
спеціалістів 
аутсорсингової 
компанії із 
використанням 
хмарних технологій.

4. Беркунський Є.Ю. з 
1995 року проводить 



роботу зі школярами 
міста щодо підготовки 
до олімпіад з 
інформатики та 
обчислювальної 
техніки. За високі 
результати школярів 
Миколаївщини у 
четвертому етапі 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 
був нагороджений 
нагрудним знаком 
"Відмінник освіти 
України". З 2004 року 
веде роботу з 
підготовки студентів 
НУК до олімпіад з 
програмування. З 2011 
року є координатором 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування та 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади ICPC у 
Миколаївській 
області. Веде постійну 
систематичну роботу 
із талановитими 
студентами. Так 
підготовлені ним 
студенти Ходякова 
Н.В., Ревзон О.А., 
Артьоменко М.С., 
Бессонов Б.О., 
Рудченко А.О. та інші 
показували високі 
результати на 
міжнародних 
студентських 
олімпіадах з 
інформаційних 
технологій IT-Планета 
та ІТ-Universe, за що у 
2016 році 
Беркунський Є.Ю. був 
нагороджений 
нагрудним знаком "За 
наукові та освітні 
досягнення". З 2018 
року є координатором 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
програмування 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади (ІСPC) у 
південному регіоні 
України (Запорізька, 
Херсонська, 
Миколаївська, 
Одеська області та АР 
Крим).
У рамках договорів 
про співробітництво з 
кафедрою ІУСТ та 
НУК, неодноразово 
запрошувався 
проводити курси для 
співробітників IT-
компаній, 
представлених у місті: 
TemplateMonster, 
GeeksForLess, 
Postindustria, 
TrackEnsure, 
Приватбанк (офіс 
розробки ПЗ), за 



напрямками 
"Класичні та сучасні 
алгоритми", 
"Практичне 
застосування 
шаблонів об’єктно-
орієнтованого 
проєктування 
(паттернів)" та 
"Засоби і технології 
створення сучасних 
інформаційних 
систем".
Має досвід практичної 
роботи у якості Java-
розробника та 
консультанта з Code 
Review в компанії 
TemplateMonster з 
2008 по 2013 роки.

76301 Гарбар 
Андрій 
Іванович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

29 ОКЗ 2. 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Некоректне 
відображення даних з 
ЄДЕБО.
Освіта: Одеський 
державний 
університет зі 
спеціальності 
"Українська мова та 
література" (філолог, 
викладач української 
мови та літератури), 
1990 р.

Рівень кваліфікації 
відповідає навчальній 
дисципліні, а саме:

1. Відповідність 
базової вищої освіти.

2. Показники 
активності:
3, 4, 12, 19.

3. Підвищення 
кваліфікації: 
Миколаївський 
національний 
аграрний університет, 
2021 р., стажування, 
звіт, свідоцтво про 
стажування СС 
00497213/000022-21.
Тема: "Методика 
викладання 
української мови за 
професійним 
спрямуванням".

 
 

  
 
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

ПР13. Розуміти ОКЗ 3. Іноземна мова 1. Пояснювально- 1. Поточний контроль.



українську та 
іноземну мови на 
рівні, достатньому 
для обробки 
фахових 
інформаційно-
літературних 
джерел, 
професійного 
усного і письмового 
спілкування, 
написання текстів 
за фаховою 
тематикою.

ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Комунікативний.

2. Поточний модульний 
контроль.
3. Контроль говоріння.
4. Контроль аудіювання.
5. Контроль володіння 
лексичним матеріалом.
6. Підсумковий контроль: 
залік (1, 2 семестр).
7. Підсумковий контроль: 
екзамен (3 семестр).

ОКЗ 2. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Репродуктивний.
3. Частково-пошуковий.
4. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Модульна контрольна 
робота.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ПР12. Володіти 
сучасними 
методами 
розробки та 
експлуатації 
систем 
автоматизації 
конструкторськог
о та 
технологічного 
проектування з 
урахуванням 
потреб 
суднобудівних та 
машинобудівних 
підприємств 
регіону.

ОКП 19. Системи 
автоматизованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 8. Моделювання 
інформаційних систем 
промислових 
підприємств.

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ПР 11. 
Демонструвати 
вміння розробляти 
техніко-економічне 
обґрунтування 
розроблення 
інформаційних 
систем та 
технологій та 
вміти оцінювати 
економічну 
ефективність їх 
впровадження.

ОКП 18. Інформаційні 
системи підтримки 
прийняття рішень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 8. Моделювання 
інформаційних систем 
промислових 
підприємств.

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік.



ОКП 7. Управління ІТ-
проектами

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний контроль 
(виконання проєкту).
3. Поточний модульний 
контроль.
4.Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 14. Основи теорії і 
методів оптимізації

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР 10. Розуміти і 
враховувати 
соціальні, 
екологічні, етичні, 
економічні 
аспекти, вимоги 
охорони праці, 
виробничої 
санітарії, 
пожежної безпеки 
та існуючих 
державних і 
закордонних 
стандартів під час 
формування 
технічних завдань 
та рішень.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 1. Виробнича 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 15. Фізичне 
виховання

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 12. Вступ до 
спеціальності

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
написання рефератів та/або 
розв’язання олімпіадних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 5. Права людини 
та їх захист в сучасних 
реаліях

1. Пояснювально-
ілюстративний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 4. Філософія 1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний .

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 3. Іноземна мова 1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Комунікативний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Контроль говоріння.
4. Контроль аудіювання.
5. Контроль володіння 
лексичним матеріалом.
6. Підсумковий контроль: 
залік (1, 2 семестр).
7. Підсумковий контроль: 
екзамен (3 семестр).

ОКЗ 1. Історія України 
та української 
культури

1. Історико – порівняльний.
2. Проблемно – 
хронологічний.
3. Аналітичний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль у формі 
тестування.



3. Контрольна робота (ЗФН).
4. Реферат (ДФН).
5. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР 9. Здійснювати 
системний аналіз 
архітектури 
підприємства та 
його ІТ-
інфраструктури, 
проводити 
розроблення та 
вдосконалення її 
елементної бази і 
структури.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 15. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 9. Системний 
аналіз

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 20. Безпека 
інформаційних 
систем, програм та 
даних

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 13. Комп'ютерні 
мережі

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 7. Управління ІТ-
проектами

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний контроль 
(виконання проєкту).
3. Поточний модульний 
контроль.
4.Підсумковий контроль: 
залік.

ПР 8. 
Застосовувати 
правила 
оформлення 
проектних 
матеріалів 
інформаційних 
систем та 
технологій, знати 
склад та 
послідовність 
виконання 
проектних робіт з 
урахуванням вимог 
відповідних 
нормативно-
правових 
документів для 
запровадження у 
професійній 
діяльності.

ОКЗ 2. Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Репродуктивний.
3. Частково-пошуковий.
4. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Модульна контрольна 
робота.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 1. Виробнича 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

1. Пояснювально-
ілюстративний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 



2. Проблемний.
3. Дослідницький.

контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 7. Управління ІТ-
проектами

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний контроль 
(виконання проєкту).
3. Поточний модульний 
контроль.
4.Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 9. Системний 
аналіз

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік (5 семестр)
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (6 семестр).
Підсумковий контроль: 
курсова робота (6 семестр).

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (3, 4 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота (4 семестр).

ПР 6. 
Демонструвати 
знання сучасного 
рівня технологій 
інформаційних 
систем, практичні 
навички 
програмування та 
використання 
прикладних і 
спеціалізованих 
комп’ютерних 
систем та 
середовищ з метою 
їх запровадження у 
професійній 
діяльності.

ОКП 14. 
Інтелектуальний 
аналіз даних

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 19. Системи 
автоматизованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 18. Інформаційні 
системи підтримки 
прийняття рішень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.



4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 12. Розробка 
мобільного 
програмного 
забезпечення та 
безпека мобільних 
застосувань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік (5 семестр)
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (6 семестр).
Підсумковий контроль: 
курсова робота (6 семестр).

ОКП 10. Операційні 
системи

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (3, 4 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота (4 семестр).

ОКП 5. Структури та 
організація даних в 
електронно-
обчислювальних 
машинах

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
розв’язання олімпіадних 
завдань.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 4. 
Алгоритмізація та 
програмування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
розв’язання олімпіадних 
завдань.
4. Підсумковий контроль: 
залік (1 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (2 семестр).

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ПР 7. 
Обґрунтовувати 
вибір технічної 
структури та 
розробляти 
відповідне 
програмне 
забезпечення, що 
входить до складу 
інформаційних 
систем та 

ОКП 19. Системи 
автоматизованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.



технологій. 4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 15. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік (5 семестр)
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (6 семестр).
Підсумковий контроль: 
курсова робота (6 семестр).

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (3, 4 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота (4 семестр).

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 12. Розробка 
мобільного 
програмного 
забезпечення та 
безпека мобільних 
застосувань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР 4. Проводити 
системний аналіз 
об’єктів 
проектування та 
обґрунтовувати 
вибір структури, 
алгоритмів та 
способів передачі 
інформації в 
інформаційних 
системах та 
технологіях.

ОКП 20. Безпека 
інформаційних 
систем, програм та 
даних

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 18. Інформаційні 
системи підтримки 
прийняття рішень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 17. Проектування 
інформаційних систем

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 



курсова робота.
ОКП 13. Комп'ютерні 
мережі

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 12. Розробка 
мобільного 
програмного 
забезпечення та 
безпека мобільних 
застосувань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (3, 4 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота (4 семестр).

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 1. Виробнича 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 14. Основи теорії і 
методів оптимізації

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 13. Теорія 
алгоритмів

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік (1 семестр).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (2 семестр).

ОКП 9. Системний 
аналіз

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ПР 5. 
Аргументувати 
вибір програмних 
та технічних 
засобів для 
створення 
інформаційних 
систем та 
технологій на 
основі аналізу їх 
властивостей, 
призначення і 
технічних 
характеристик з 
урахуванням вимог 
до системи і 
експлуатаційних 
умов; мати 
навички 
налагодження та 

ОКП 15. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 20. Безпека 
інформаційних 
систем, програм та 
даних

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік (5 семестр)
5. Підсумковий контроль: 



тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем та 
технологій.

екзамен (6 семестр).
Підсумковий контроль: 
курсова робота (6 семестр).

ОКП 19. Системи 
автоматизованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 13. Комп'ютерні 
мережі

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 12. Розробка 
мобільного 
програмного 
забезпечення та 
безпека мобільних 
застосувань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 10. Операційні 
системи

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ПР 3. 
Використовувати 
базові знання 
інформатики й 
сучасних 
інформаційних 
систем та 
технологій, 
навички 
програмування, 
технології 
безпечної роботи в 
комп'ютерних 
мережах, методи 
створення баз 
даних та 
інтернет-ресурсів, 
технології 
розроблення 
алгоритмів і 
комп’ютерних 
програм мовами 
високого рівня із 
застосуванням 
об’єктно-
орієнтованого 
програмування для 
розв’язання задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
систем та 
технологій.

ОКЗ 13. Теорія 
алгоритмів

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік (1 семестр).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (2 семестр).

ОКЗ 12. Вступ до 
спеціальності

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
написання рефератів та/або 
розв’язання олімпіадних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 11. Дискретна 
математика

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 1. Виробнича 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 4. 
Алгоритмізація та 
програмування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
розв’язання олімпіадних 



завдань.
4. Підсумковий контроль: 
залік (1 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (2 семестр).

ОКП 16. Технології 
WEB та IoT

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 15. Технології 
розподілених систем 
та паралельних 
обчислень

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Репродуктивний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 13. Комп'ютерні 
мережі

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 11. Організація 
баз даних та знань

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
залік (5 семестр)
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (6 семестр).
Підсумковий контроль: 
курсова робота (6 семестр).

ОКП 10. Операційні 
системи

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 6. Технології 
об'єктно-
орієнтованого 
проектування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (3, 4 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота (4 семестр).

ОКП 5. Структури та 
організація даних в 
електронно-
обчислювальних 
машинах

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
розв’язання олімпіадних 
завдань.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР 2. 
Застосовувати 
знання 
фундаментальних і 
природничих наук, 
системного аналізу 
та технологій 
моделювання, 
стандартних 
алгоритмів та 
дискретного 
аналізу при 
розв’язанні задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
систем та 
технологій. 

ОКП 9. Системний 
аналіз

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.
3. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота.

ОКП 8. Моделювання 
інформаційних систем 
промислових 
підприємств.

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 6. Технології 
об'єктно-

1. Пояснювально-
ілюстративний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 



орієнтованого 
проектування

2. Проблемний.
3. Дослідницький.

контроль.
3. Поточний контроль 
виконання курсової роботи.
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (3, 4 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
курсова робота (4 семестр).

ОКП 4. 
Алгоритмізація та 
програмування

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Поточний контроль 
розв’язання олімпіадних 
завдань.
4. Підсумковий контроль: 
залік (1 семестр).
5. Підсумковий контроль: 
екзамен (2 семестр).

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 1. Виробнича 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 13. Теорія 
алгоритмів

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік (1 семестр).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен (2 семестр).

ОКЗ 11. Дискретна 
математика

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 10. Фізика II 1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання лабораторних 
робіт.
2. Поточний контроль  
виконання розрахункових 
завдань. (ДФН).
3. Поточний контроль  
виконання контрольних 
робіт (ЗФН).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 9. Фізика I 1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання лабораторних 
робіт.
2. Поточний контроль  
виконання розрахункових 
завдань. (ДФН).
3. Поточний контроль  
виконання контрольних 
робіт (ЗФН).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 8. Вища 
математика III

1. Частково‒пошуковий, або 
евристичний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль 
виконання типових 
розрахунків.
2. Поточний контроль  
виконання індивідуальних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.



ОКЗ 7. Вища 
математика II

1. Пояснювально-
ілюстративний. 
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання типових 
розрахунків.
2. Поточний контроль  
виконання індивідуальних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 6. Вища 
математика I

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання типових 
розрахунків.
2. Поточний контроль  
виконання індивідуальних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ПР 1. Знати лінійну 
та векторну 
алгебру, 
диференціальне та 
інтегральне 
числення, теорію 
функцій багатьох 
змінних, теорію 
рядів, 
диференціальні 
рівняння для 
функції однієї та 
багатьох змінних, 
операційне 
числення, теорію 
ймовірностей та 
математичну 
статистику в 
обсязі, необхідному 
для розробки та  
використання 
інформаційних 
систем, технологій 
та 
інфокомунікацій, 
сервісів та 
інфраструктури 
організації.

ОКП 14. 
Інтелектуальний 
аналіз даних

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКП 8. Моделювання 
інформаційних систем 
промислових 
підприємств.

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль.
2. Поточний модульний 
контроль.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 3. 
Кваліфікаційна 
атестація

1. Дослідницький. 1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
публічний захист 
кваліфікаційної дипломної 
роботи.

ОКП 2. 
Переддипломна 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКП 1. Виробнича 
практика

1. Репродуктивний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль.
2. Підсумковий контроль: 
залік.

ОКЗ 10. Фізика II 1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання лабораторних 
робіт.
2. Поточний контроль  
виконання розрахункових 
завдань. (ДФН).
3. Поточний контроль  
виконання контрольних 
робіт (ЗФН).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 9. Фізика I 1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання лабораторних 
робіт.
2. Поточний контроль  
виконання розрахункових 
завдань. (ДФН).
3. Поточний контроль  
виконання контрольних 
робіт (ЗФН).
4. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 8. Вища 
математика III

. Частково‒пошуковий, або 
евристичний.
2. Дослідницький.

1. Поточний контроль 
виконання типових 
розрахунків.
2. Поточний контроль  
виконання індивідуальних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 7. Вища 
математика II

1. Пояснювально-
ілюстративний. 
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання типових 
розрахунків.



2. Поточний контроль  
виконання індивідуальних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
екзамен.

ОКЗ 6. Вища 
математика I

1. Пояснювально-
ілюстративний.
2. Проблемний.

1. Поточний контроль 
виконання типових 
розрахунків.
2. Поточний контроль  
виконання індивідуальних 
завдань.
3. Підсумковий контроль: 
залік.

 


