
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 21153 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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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 21153

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, ОКР «молодший спеціаліст»
 

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

кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

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

Кафедри :  іноземних мов;    філософії і політології;    історії і 
культурології;    правого забезпечення господарської діяльності;    охорони 
праці та безпеки життєдіяльності;    вищої математики;    фізики;    
альтернативної електроенергетики та електротехніки    автоматизації та 
компютерно-інтегрованих технологій;     кафедри управління проектами в 
міському господарстві і будівництві 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

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 60500

ПІБ гаранта ОП Литвинов Анатолій Леонідович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Anatoliy.Litvinov@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(099)-563-70-37

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-31-45
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 5 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Розробку ОП Інформаційні системи та технології було здійснено з метою реалізації цілей Стратегії розвитку ХНУМГ 
ім. О.М. Бекетова на 2016-2020 р.р. (наказ від 7.11.2016 № 355-01), що спрямована на задоволення попиту на 
кваліфікованих спеціалістів на ринку праці регіону.   
ІТ-галузь є пріоритетною у розвитку Харківської області. Результати вивчення регіонального ринку праці в ІТ-сфері, 
де попит у спеціалістах у галузі інформаційних технологій значно перевищує  кількість випускників регіональних 
ЗВО, потреб роботодавців, думок та прагнень вступників стали передумовою формування в ХНУМГ  ім. О.М. 
Бекетова освітньої програми Інформаційні системи та технології.  
Ліцензія на провадження підготовки бакалаврів за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі 
знань 12 Інформаційні технології отримана  відповідно до наказу МОН України № 38-л від 03.03.2017 р. 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/license_MON_Beketova.pdf) Освітня програма 
Інформаційні системи та технології введена в дію 01.09.2017 р. (Рішення вченої ради ХНУМГ ім. О. М. Бекетова   № 
12 від 05.05.2017 р.), інформація про неї внесена до правил прийому ЗВО, у 2017 році здійснено перший набір. 
Протягом дії програми до неї вносилися зміни відповідно до затвердженого стандарту вищої освіти зі спеціальності, 
останніх досягнень розвитку ІТ-галузі з урахуванням побажань стейкхолдерів та академічної спільноти. ОП 
Інформаційні системи та технології пройшла ретельне обговорення зі знаними фахівцями в галузі ІТ освіти та 
роботодавцями, про що свідчать наявні рецензії IT Компанії LineUP, ТОВ «ЛІК-ПРОЕКТ», м. Харків.  
Випусковою є кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій, яка протягом своєї більш ніж 42-річної 
історії бере активну участь у формуванні інформаційного середовища міста Харкова, інших великих і малих міст 
України.   
Налагоджено тісний зв'язок з провідними ІТ компаніями м. Харкова та України. Завідувач кафедри доктор фізико-
математичних наук професор Новожилова М.В. є членом Освітнього комітету Kharkiv IT Cluster та членом МНК з 
інформаційних технологій, автоматизації і телекомунікацій сектору вищої освіти НМР МОН України.  
Підготовка фахівців за ОП Інформаційні системи та технології орієнтована на забезпечення програмних результатів 
навчання, визначеними Стандартом вищої освіти України за спеціальністю 126 Інформаційні технології і системи 
на першому (бакалаврському) рівні,   затвердженим наказом МОН України від 12.12.2018 р. №1380.  
Випускники ОП можуть працювати в комп’ютерних підрозділах або аналітичних відділах виробничих, наукових 
організацій, підприємств комунального господарства, у державних структурах управління на посадах, передбачених 
Державним класифікатором професій ДК003:2010. Випускники ОП також можуть продовжити навчання на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти. 
 
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 2020 - 2021 25 25 0 0 0

2 курс 2019 - 2020 8 8 0 0 0

3 курс 2018 - 2019 12 12 0 0 0

4 курс 2017 - 2018 11 8 3 0 0

5 курс 2016 - 2017 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 21153 Інформаційні системи та технології

другий (магістерський) рівень програми відсутні
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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 129449 29358

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

129449 29358

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_126_ІСТ_2019.pdf imsZb7PWB8zmPokIoet/2yYsOw0pz8+rBwGED8vLm5c
=

Освітня програма ОП_126_ІСТ_ 2017_ акр.pdf zQWtDzW0WBbfdh7kvHO03ts/HXhQRd+Pj5D9JnpTJY
M=

Навчальний план за ОП NP_126_2019.pdf ANrvVUPPEHUz1qgKA4xJDZCjej8lca+bL5BreUW80Lo=

Навчальний план за ОП NP_126_2017.pdf MOORROPipMNEQexJz49NCgEV0n2WUvK3jQlT0vMBf
74=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_1.pdf QXGzh126W0ceqLWNGa8SmMyV/zCGov/dkGVy9foerb
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_2.pdf DWTfuTMQSATRvnPYT6b01qlWgQCpai8/utdlt78OMbE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Метою ОП є підготовка фахівців в галузі інформаційних систем та технологій,  алгоритмізація і програмування 
широкого кола завдань, пов’язаних із застосуванням технології проектування інформаційних систем, створення і 
адміністрування баз даних і експертних систем, інноваційні підходи в сфері інформаційних технологій, математичне 
моделювання та оптимізація інформаційних процесів, інтелектуальний аналіз, візуалізація даних, моделювання 
процесів проектного управління.  
Мета реалізується через досягнення цілей ОП: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з 
інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці; 
отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.   
Особливості ОП полягають у поглибленому вивченні іноземної мови: ОК 1, у сприянні розвитку soft-skills: 
комунікативних навичок (ОК 1,ОК 2, ОК 3), навичок self-менеджменту (ОК 4, ОК 33, ОК 34) ефективного мислення 
(ОК 2, ОК 21, ОК 35), управлінських навичок (ОК 33, ОК 34) тощо.  
Унікальність ОП, зважаючи на спрямованість освітньої діяльності Університету, полягає в орієнтації групи її освітніх 
компонент на підготовку висококваліфікованих кадрів з дослідження, проектування та впровадження 
інформаційних систем і технологій на об’єктах міської та регіональної інфраструктури (ОК8, ОК 30, ОК 31, ОК 39).

 

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

Місією Університету, визначеною у Стратегічному плані Університету на 2016-2020 р.р. 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/про-хнумг-ім-о-м-бекетова/стратегія), є підготовка 
висококваліфікованих кадрів для регіонального розвитку та міського господарства. Цілі ОП, а саме набуття та 
застосування компетентностей і результатів навчання, які полягають в здатності випускників вирішувати весь 
спектр задач з проектування, супроводу інформаційних систем та використання інформаційних технологій стосовно 
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об’єктів міського господарства, забезпечувати регіональний розвиток, що передбачає повну інформатизацію 
функціонування міста, відповідають місії та стратегічним цілям Університету: досконалість освіти, інтеграція до 
світового науково-освітнього простору.  
ОП розроблена відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та нормативних документів університету: 
Положення про організацію освітнього процесу 
(kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_1.pdf), 
Положення про проведення практики студентів 
(kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty /Положення_практика_compressed.pdf), Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти 
(kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_ЕК_2020_compressed.pdf)).
Рішенням Вченої ради Університету від 23.12.2020 р. затверджено Стратегію розвитку на 2021- 2025, місії та цілям 
якої відповідає ОП. 

 

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

Під час підготовки нової редакції ОП у 2019 році до обговорення долучались здобувачі вищої освіти. Виходячи з 
аналізу зворотного зв’язку зі студентами (анкетування, спілкування на кураторських часах, в позааудиторний час) 
приймались рішення щодо редагування змісту дисциплін  ОП Інформаційні системи та технології 2019 р. та 
створення дистанційних курсів. вибору баз практик, професійних інтересів для організації наукової роботи 
студентів, бажаної тематики дипломного проектування, формування траєкторії індивідуального навчання через 
вибір дисциплін. Для підтримки самостійної роботи застосовано систему дистанційного навчання Moodle 3.9. Усі 
студенти мають персональні аккаунти Microsoft та вільний доступ до хмарних сервісів і програмного забезпечення 
Microsoft у межах програми Microsoft 365.  

- роботодавці

Форми взаємодії із роботодавцями включають проведення на базі кафедри КНтаІТ круглих столів, ярмарок 
вакансій https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/12-novosti/138-zaproshuemo-na-yarmarok-vakansij. Ще однією 
формою дієвого спілкування з роботодавцями є участь університету у міському проекті OpenIT за сприяння 
Kharkiv IT Cluster  https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/12-novosti/166-vorkshop-umnyj-dom-i-internet-veshchej-
dlya-studentov-informatsionnykh-spetsialnostej-v-ramkakh-obshchegorodskogo-proekta-open-it, а також підписання 
двосторонніх угод  https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/12-novosti/168-novye-gorizonty-it-obrazovaniya-
podpisanie-soglasheniya-o-sotrudnichestve-mezhdu-kompaniej-chi-software-i-khnugkh-imeni-a-m-beketova. Інтереси і 
пропозиції роботодавців враховані при формуванні цілей, компетенцій та результатів навчання за ОП Інформаційні 
системи та технології щодо підготовки фахівців, готових до сучасних динамічних вимог ринку праці, що знайшло 
відображення у включенні в ОП таких дисциплін як «Веб-дизайн»,  «Технології створення програмних продуктів та 
інформаційних систем»,   «Теорія прийняття рішень». 

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти враховуються через організацію та участь викладачів кафедри та студентів у 
міжнародних (Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи і технології ІСТ-2018») 
//pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12-novosti/152-kafedra-prikladnoji-matematiki-i-
informatsijnikh-tekhnologij-organizator-7-ji-mizhnarodnoji-naukovo-tekhnichnoji-konferentsiji-informatsijni-sistemi-ta-
tekhnologiji-ist-2018 та національних наукових конференціях (ІХ- Х Всеукраїнські науково-практичні конференції 
«Free And Open Source Software», І-ІV Всеукраїнські Інтернет-конференції «Інформаційні технології – теорія та 
практика» https://www.kname.edu.ua/index.php/3742-кафедра-прикладної-математики-і-інформаційних-
технологій-–-організатор-ii-всеукраїнської-інтернет-конференції-молодих-вчених-«інформаційні-технології-теорія-
і-практика»), керівництво науковими роботами студентів на Всеукраїнські та регіональні конкурси наукових робіт, 
залучення НПП інших ЗВО для викладання на засадах сумісництва та у якості голів ЕК, заключення договорів про 
співпрацю з провідними ЗВО України  дозволяє обмінюватись інформацією щодо оптимізації ОП у майбутньому.  

- інші стейкхолдери

Враховано інформацію щодо особливостей підготовки фахівців в галузі ІТ, отриману в результаті участі у заходах, 
що проводилися громадською організацією Kharkiv IT Cluster, а також  громадською спілкою «СТЕМ-КОАЛІЦІЯ» в 
рамках проекту «Технологічний Пакт для розвитку жінок в STEM-
компаніях» https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/12-novosti/141-forum-rozvitok-zhinok-v-nautsi-tekhnologiyakh-
inzheneriji-ta-matematitsi-stem.   
У якості стейкхолдерів розглядались також випускники загальноосвітніх навчальних закладів і коледжів, що 
висловили бажання отримати певну спеціальність у галузі ІТ  https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/12-
novosti/159-prezentatsiya-spetsialnostej-kafedry-v-tsentre-zanyatosti. Під час проведених профорієнтаційних заходів 
було виявлено бажання цієї категорії стейкхолдерів навчатися за ОП, а також їх розуміння даної предметної області.  

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

За дослідженнями кампанії Gartner, основними тенденціями динамічного розвитку ІТ галузі на найближчі роки є 
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хмарні сервіси зберігання та обробки інформації, Інтернет речей та поведінки, системи підтримки прийняття 
рішень, системи штучного інтелекту. Тому ринок праці у найближчий та віддаленій перспективі потребуватиме 
кваліфікованих спеціалістів з інформаційних систем та технологій, що мають ґрунтовну математичну підготовку та 
практичні навички з проектування інформаційних систем, основаних на знаннях, що  здатні застосовувати методи 
оперативного та інтелектуального аналізу даних, володіють сучасні методами і технологіями програмування, мають 
навички адміністрування систем захисту інформації. Програмні результати навчання ОП, спрямовані на вирішення 
цих завдань. На основі ОП розроблений збалансований навчальний план, що містить такі дисципліни, як «Теорія 
прийняття рішень», «Об'єктно-орієнтоване програмування», «Організація баз даних та знань», «Інтелектуальний 
аналіз даних»,  «Проєктування інформаційних систем»

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

У 2015 році Харківською обласною радою було прийнято Стратегію розвитку Харківської області до 2020 року та 
План заходів з її реалізації. В цих документах галузь інформаційних технологій визначено як сильну сторону 
Харківської області, що значним чином впливає на розвиток регіону. Послуги в сфері телекомунікацій, комп’ютерні 
та інформаційні послуги демонструють найбільші обсяги (більш 60% загального об’єму) та є більшими у порівнянні 
з іншими регіонами країни у відносному вираженні. Згідно із стратегічними цілями розвитку, галузь інформаційних 
технологій (КВЕД 62.01, КВЕД 85.42) визначалась як  найбільш інвестиційно приваблива та така, що 
характеризується великою нестачею кадрів. Значну роль в регіоні відіграє ГО Kharkiv IT Cluster, чия  місія співпадає 
з політикою органів місцевого самоврядування і спрямована на поступову трансформацію міста на ІT-центр 
міжнародного масштабу. Регіональний контекст враховується шляхом включення інтересів стейкхолдерів, надання 
можливостей вибору студентами відповідних навчальних дисциплін та надання здобувачам вищої освіти допомоги 
щодо реалізації власного шляху кар’єрного зростання на підприємствах регіону. 
Галузевий контекст ОП реалізований у сукупності обов’язкових компонент ОП.  Зважаючи на те, що попит на ІТ-
фахівців постійно зростає і перевищує кількість випускників ЗВО, реалізація ОП Інформаційні системи та 
технології, з урахуванням галузевого та регіонального контексту, є своєчасною і цілком виправданою.  

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

При розробці ОП враховано зміст таких міжнародних стандартів 
як Information Technology Curricula 2017: Curriculum Guidelines for Baccalaureate Degree Programs in Information Techno
logy, розроблених Міжнародними спільнотами в області ІТ: Association for Computing Machinery (ACM), 
IEEE Computer Society (IEEE-CS), Європейської рамка компетенцій e-CF, а також стандарт ISO/IEC 2382:2015. Під 
час формулювання цілей та програмних результатів навчання проведено аналіз ОП за спеціальністю 126 
Інформаційні системи та технології в Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря 
Сікорського», Державному університеті телекомунікацій, НТУ «Дніпровська політехніка», Запорізькому 
національному університеті. Використано досвід розробки аналогічних ОП Харківського національного 
університету радіоелектроніки, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», НАУ імені 
М. Є. Жуковського «ХАІ», Сумського державного університету через систему підвищення кваліфікації викладачів, 
залучення голів ЕК, участі у науково-методичних семінарах та круглих столах тощо. Під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП враховувався досвід аналогічних програм закордонних закладів вищої освіти, 
зокрема кращі практики підготовки за аналогічною програмою у  Технологічному інституті Стівенса (штат Нью-
Джерсі, США); Вищій Школі Менеджменту Інформаційних систем ISMA, Латвія; Варшавському технологічному 
університеті, Польща; Лісабонському університеті, Португалія.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології для першого (бакалаврського)  рівня 
вищої освіти затверджено наказом МОН України № 1380 від 12.12.2018. На базі затвердженого стандарту було 
розроблено та затверджено нову редакцію ОП Інформаційні системи та технології (Рішення Вченої Ради від 
02.07.2019 р., протокол № 14).   
В ОП в повному обсязі представлено  сукупність компетентностей та програмних результатів  Стандарту, які 
реалізовані у множині освітніх компонентів. Забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами освітньої програми наведено в ОП та таблиці 3 Додатку.

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 за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології для першого (бакалаврського)  рівня 
вищої освіти затверджено наказом МОН України № 1380 від 12.12.2018.

2. Структура та зміст освітньої програми

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

60

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

Зміст ОП Інформаційні системи та технології першого (бакалаврського) рівня має чітко визначену структуру. 
Освітні компоненти, включені до ОП, становлять логічну взаємопов’язану систему, в сукупності убезпечують 
досягнення заявлених цілей та програмних результатів навчання, що відповідають предметній області, 
представленій в Стандарті вищої освіти. Підготовка здобувачів вищої освіти за ОП здійснюється шляхом 
поглибленого  вивчення теоретичних та методичних основ та інструментальних засобів створення інформаційних 
систем і технологій (ОК 27, ОК 31, ОК 32); критеріїв оцінювання і методів забезпечення якості, 
надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем і технологій (ОК 26, ОК 36), а також моделей, методів 
та засобів оптимізації та прийняття рішень (ОК 6, ОК 12, ОК 16, ОК 21) при створенні і використанні інформаційних 
систем і технологій (ОК 23, ОК 25, ОК 30). Цілі навчання – формування та розвиток загальних і 
професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й 
мобільності випускника на ринку праці; отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження 
інформаційних систем та технологій – реалізуються освітніми компонентами, наведеними у таблиці 3. У 
відповідності з окресленим у Стандарті теоретичним змістом предметної області до програми включені освітні 
компоненти, які розкривають поняття й принципи управління ІТ-проектами та інформаційного менеджменту та 
(ОК 33, ОК 34), архітектури комп’ютерних систем  (ОК 17, ОК 22).  Інструменти та обладнання – комп’ютерна 
техніка, контрольно-вимірювальні прилади, програмно-технічні комплекси та засоби, мережне обладнання, 
спеціалізоване програмне забезпечення, сучасні мови програмування – включені до змісту освітніх компонентів (ОК 
9, ОК 14, ОК 18, ОК 28).

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

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25 % від 
обсягу підготовки.  
На бакалаврському рівні вибіркова складова формується з трьох частин:  
1. Дисципліни, які забезпечують загальні компетентності, обираються з переліку дисциплін;  
2. Сертифікатні програми, які формують професійні та/або загальні компетентності, складаються з трьох дисциплін. 
Перелік сертифікатних програм пропонується для спеціальності або групи спеціальностей.  
3. Блок професійних дисциплін, який формує неформальну спеціалізацію в межах спеціальності або набір 
дисциплін з переліку професійних дисциплін.  
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки:  
- участі у програмах академічної мобільності;  
- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів, індивідуального навчання, відповідно до 
яких, наприклад, студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових робіт. 

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

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір студентів  (як правило 
вересень, лютий), яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, 
контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість ознайомитись з 
презентаціями дисциплін, поставити питання викладачам.   Блоковий вибір організовано шляхом подання 
відповідних заяв до профільного інституту/деканату. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні 
групи, корегується розклад та навчальне навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін 
здійснюється:   
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів щодо змісту, технології викладання та результатів навчання;  
 - проведення презентацій курсів вільного вибору, сертифікатних програм та блоків неформальної спеціалізації на 
факультетах, шляхом організації зустрічей з викладачами дисциплін, представниками кафедр.  

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
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ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти згідно Положення про 
організацію освітнього процесу, Положення про проведення практики  студентів. Терміни проведення практик 
визначаються графіком навчального процесу. Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується 
навчальною, виробничою та переддипломною практикою, екскурсійними візитами на підприємства ІТ сфери, 
регламентується робочими програмами практик та спрямована на формування компетентностей, серед яких: ЗК 2. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, ЗК 3. Здатність до розуміння предметної області та 
професійної діяльності, а також готувати розділи пояснювальних записок, технічного завдання на розробку 
програмного забезпечення, проектну документацію.  
З підприємствами, які надають базу практики, укладаються короткочасні та довготривалі угоди. Практика 
проходить в ІТ компаніях та сприяє подальшому працевлаштуванню студентів на таких підприємствах, як IT 
Компанія Line-UP, ТОВ «ЛІК-ПРОЕКТ» тощо. Програма переддипломної практики включає такі змістовні модулі: 1. 
Аналіз ефективності роботи програмно-технічних комплексів; 2. Налагодження і тестування програм; 3. Підготовка 
звіту. Узгодження цілей практики, завдань, тематики тощо проходить на засіданнях кафедри (протокол № 19 від 
03.05.2019;  № 17 від 29.05.2020). По закінченню практик відбувається відкритий захист звітів з практики. 
Результати практик враховуються при розвитку ОП.  

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) як комплексу надпрофесійних навичок, що 
дозволяють бути успішним в професійній діяльності, убезпечуються загальними компетентностями (ЗК), 
визначеними Стандартом вищої освіти України: ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 
робіт; ЗК 9. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина в Україні; ЗК 10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.  

Формами навчання, що сприяють набуттю соціальних навичок, є групова, парна, індивідуальна. Наведені форми та 
методи роботи передбачають активну взаємодію між здобувачами вищої освіти, що сприяє формуванню у них 
вміння бути тактовним і ввічливим, спроможними до адаптування, залишатися усвідомленим в будь-яких ситуаціях 
(стресостійкість), правильно звертатися до іншої людини, презентувати себе, вміти слухати. Ці соціальні навички 
формуються при опануванні матеріалом дисциплін, під час практик і підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.  

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній .

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О. М. Бекетова навчальний час здобувача 
вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння відповідної програми 
підготовки на даному рівні вищої освіти. Навчальний план за ОП складено на 3 роки 10 місяців навчання, 240 
кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 семестри по 30 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. 
Загальне навчальне навантаження охоплює час на лекційні та практичні заняття, консультації, практики, 
самостійну роботи, контрольні заходи. Тижневе аудиторне навантаження студента у середньому становить 22 
години.  
Обсяг самостійної роботи в межах 1/2 - 2/3 від загального обсягу дисципліни. У структурі аудиторного 
навантаження 58% відведено на практичні та лабораторні заняття. Для співвіднесення обсягу освітніх компонентів 
ОП із фактичним навантаженням здобувачів віщої освіти завідувачем та викладачами кафедри здійснюється аналіз 
навантаження студента, шляхом зворотного зв'язку «студент - викладач - завідувач», обговорення його результатів в 
кінці кожного семестру на засіданнях кафедри та методичних семінарах (протоколи засідання кафедри № 10 від  
29.01.20; № 19 від 30.06.2020 – 2019/2020 н.р.;  протокол  засідання кафедри № 10 від 22.01.2021  - 2020/2021 н.р.)

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

Дуальна освіта за ОП Інформаційні системи та технології не здійснюється. 

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
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https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/dokumenty-pryimalnoi-komisii

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

Прийом вступників на навчання за ОП Інформаційні системи та технології для здобуття вищої освіти 
відбувається на конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який розраховується 
відповідно до Правил прийому 
 https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83_2021_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.pdf.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для 
здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів ЗНО з трьох конкурсних предметів. Перелік 
конкурсних предметів, визначено в Додатку 4  Правил 
прийому (https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/dodatok_4_2021_2.pdf). За час реалізації ОП перелік 
конкурсних предметів корегувався згідно умов вступу відповідного року.   

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

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників, для учасників програм академічної мобільності. Положення розміщені на 
офіційному сайті університету на сторінці «Нормативна база»  
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0  
Здобувачеві вищої освіти, який бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний  інститут/деканат готує 
академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, обсягу дисципліни у кредитах, оцінок у національній шкалі оцінювання. Здобувачі вищої 
освіти, що беруть участь у програмах академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають 
вивчати в закордонних навчальних закладах та погоджують їх і програму академічної мобільності з гарантом 
освітньої програми, завідувачем кафедри та деканом/директором інституту. Після завершення програми 
академічної мобільності здобувач вищої освіти подає в інститут/деканат академічну довідку від приймаючого ЗВО, 
яка відображає його навчальні здобутки і є підставою для академічного визнання результатів навчання за 
кордоном.

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

В рамках існування даної ОП прикладів визнання результатів навчання, отриманих в ЗВО за кордоном, не було.  

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

Документом, який регулює питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, є Порядок 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Порядок_визнання_результатів_навчання_отрима
них_у_неформальній_та_інформальній_освіті.pdf 
Випадків визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті для даної ОП не було. 

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

Питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОП не виникало.   

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Навчання по освітніх компонентах включає різні форми і методи, інформація щодо яких представлена в Положенні 
про організацію освітнього процесу та Положенні про організацію самостійної роботи.    
Навчальним планом ОП передбачені лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота студента, 
курсові роботи, практики, контрольні заходи тощо.    
Під час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, активно 
використовуються мультимедійні засоби та прикладні програмні продукти.    
У таблиці 3 Додатку наведено матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання.   
Практичні та лабораторні роботи націлені на роботу здобувачів за індивідуальними завданням із використанням 
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інформаційно-комунікаційних технологій. Значна частка робочого часу здобувачів припадає на самостійну роботу та 
саморозвиток.    
В робочих програмах освітніх компонент наведено результати навчання, які забезпечують досягнення програмних 
результатів навчання за ОП.   
Навчальний матеріал подається за допомогою розвинених засобів інформатизації навчання – Портал дистанційного 
навчання Університету https://dl.kname.edu.ua/, Репозиторій Університету https://eprints.kname.edu.ua/, а також 
шляхом створення відповідних команд у середовищі Microsoft Teams. 

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

Студентоцентрований підхід забезпечується через вибір форм і методів навчання, за умов використання яких 
студент виступає як особистість, яка має власні інтереси і потреби, спроможна бути автономним, відповідальним і 
повноцінним учасником освітнього процесу. Форми і методи навчання викладачі обирають відповідно до змісту 
освітніх компонент, тож їх студентоцентрованість полягає передусім у кращих методиках та практиках викладання, 
максимальній сформованості компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.  
Форми і методи навчання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, а саме:  
- критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої освіти та 
контрольних заходів;  
- у відносинах між здобувачами вищої освіти та викладачами присутня взаємна повага, прагнення до діалогу;  
- застосовуються різні способи подачі матеріалу, заохочення до навчання;  
- екзамени проводяться за умови присутності не менше двох викладачів;  
- передбачена процедура подання апеляцій здобувачами вищої освіти.  
Передбачено індивідуальний вибір теми курсової роботи, кваліфікаційної роботи бакалавра. Рівень задоволеності 
здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання оцінюється по кожній дисципліні за результатами 
опитування, обговорюється на засіданнях кафедри та оприлюднюється на сайті. За результатами опитувань 
здобувачів ОНП щодо якості викладання дисциплін, негативних оцінок не було. 

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

Для науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності й 
незалежності учасників освітнього процесу, та здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, вільному виборі методів 
навчання і викладання. Майданчиком для обміну досвідом викладачів є методичні семінари кафедри (№3 від 
12.11.2020), які формалізують, удосконалюють та забезпечують впровадження у освітній процес ініціативи 
викладачів.    
Принципи академічної свободи здобувачів – свободи отримання знання, забезпечуються можливістю:    
- здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів;    
- формувати індивідуальну траєкторію навчання, в т.ч. через програми академічної мобільності;    
- обирати теми курсових, кваліфікаційних робіт;    
- вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації освітнього процесу;   
- використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу.    

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:   
- у профілі освітньої програми, що є частиною Інформаційного пакету Університету   
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/інформаційний-пакет-єктс/бакалаврський-рівень-освіти 
 - викладачем на першому занятті з дисципліни;    
- на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на порталі дистанційного навчання (робоча програма 
навчальної дисципліни);   
- додається до індивідуальних завдань;   
- у методичних матеріалах до відповідних компонентів самостійної роботи студента.   
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є складовою 
методичного забезпечення дисципліни, доступ до якого здійснюється через корпоративні інформаційні ресурси.  

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

Із загальною технологією проведення наукових досліджень студенти ознайомлюються під час вивчення дисципліни 
ОК 35 «Основи наукових досліджень». Знання та навички щодо застосування методів та засобів наукових 
досліджень у інформаційних технологіях студенти отримують при вивченні дисциплін професійного спрямування та 
завдяки безпосередньому залученню до участі у наукових дослідженнях. На ОП з певних освітніх компонентів 
передбачено виконання курсових робіт («Організація баз даних та знань», «Проектування інформаційних систем»), 
які вимагають від здобувача проведення дослідницької роботи. Крім того, здобувачі вищої освіти залучаються до 
виконання студентських наукових робіт в рамках проведення різноманітних олімпіад і конкурсів , опублікуванні 
результатів наукових досліджень.  Під час виконання перелічених вище робіт студенти набувають навички 
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дослідницької діяльності, а саме вміння: формувати науковий апарат дослідження, визначати протиріччя між 
фактичним станом проблеми та можливими варіантами її вирішення (удосконалення), здійснювати теоретичний 
аналіз досліджуваної задачі,  підбору фактичного матеріалу,  працювати з науковою літературою, оформляти та 
презентувати результати досліджень. Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у наукових конференціях, які 
проводяться університетом та випусковою кафедрою. Під керівництвом викладачів кафедри за 2018-2020 р.р. 
опубліковано близько 40 тез доповідей студентів ОП на конференціях різного рівня і вебінарах. Четвертий рік 
поспіль кафедрою  проводиться Всеукраїнська інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених 
«Інформаційні технології: теорія і практика». Крім того, студенти приймають активну участь у щорічній 
Всеукраїнській студентській науково-технічній конференції «Сталий розвиток міст». Цього року студентами 
кафедри підготовлено 8 наукових робіт для участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт за 
напрямами тематики кафедри під керівництвом проф. Новожилової М.В., проф. Литвинова А.Л., доц. Булаєнко М.В. 
Викладачами кафедри велика увага приділяється керівництву самостійною роботою студентів, забезпеченню 
професійного зростання студентів. Такий підхід дає результат: восени 2020 р. студент групи ІСТ 2017-1 Мирошников 
Микита, як керівник проекту MyCity, отримав перемогу у грантовому конкурсі ООН у межах діяльності компоненту 
«Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади» програми ООН із відновлення та розбудови миру 
(https://www.kname.edu.ua/index.php/4507-студент-спеціальності-«інформаційні-системи-та-технології»-виграв-
грант-оон).

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

Перегляд робочих програм дисциплін щонайменше раз на рік (протокол засідання кафедри №1 від 28.08.2020, № 5 
від 5.10.2020). Актуалізується як форма (Наказ Університету “Про нову редакцію робочих програм” № 178-01 від 23 
червня 2020 р.), так і зміст робочих програм. На випусковій та забезпечуючих кафедрах проводяться науково-
методичні семінари щодо методів та змісту навчання. Під час їх проведення обговорюються питання оновлення 
освітніх компонент. Ознайомлення викладачів з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі 
інформаційних технологій відбувається в результаті: систематичного підвищення кваліфікації та стажування 
викладачів кафедри на підприємствах галузі, участі у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково- 
практичних конференціях. За результатами стажування доц. Костенка О.Б. (Харківський національний університет 
радіоелектроніки) в лекційний матеріал дисципліни «Організація баз даних та знань» включені питання 
розширення вмісту баз даних через експертні оцінки, що дозволяє використовувати їх в якості баз знань. За 
результатами стажування ст. викл. Сенчук Т.С. (Харківський технологічний університет “Шаг”) в дисципліні 
“Програмування”  введено тему “Вступ до програмування мовою Python”.  За результатами виконання викладачами 
кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технологій держбюджетної науково-дослідної роботи «Інформаційні 
системи і технології в міському просторі» за 2016–2019 р. р., державний реєстраційний номер НДР 0116U005356, 
(https://knit.kname.edu.ua/index.php/uk/8-novosty/22-predstavlyayemo-naukovu-monohrafiyu-informatsiyni-systemy-i-
tekhnolohiyi-v-miskomu-prostori) розроблені інструментальні засоби моделювання та розв’язання оптимізаційних 
задач ресурсозабезпечення функціонування міста, проектування та впровадження комп’ютерних технологій на 
об’єктах міського господарства з використанням баз даних, баз знань та методів штучного інтелекту  
використовуються при викладанні лекційного матеріалу навчальних дисциплін ОП.

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

«Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 
працівників» від 26.10.2018  https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf
 регламентує діяльність ХНУМГ ім. О.М. Бекетова щодо організації академічної мобільності студентів та інших 
учасників освітнього процесу. Координація діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків 
https://ird.kname.edu.ua/index.php/uk/. Створені Україно-канадський культурноосвітній центр, Україно-польський 
культурно-освітній центр, Культурноосвітній центр «Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний центр, в 
рамках яких забезпечується поглиблена мовна підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації 
діяльності ЗВО. Напрямками діяльності є також забезпечення активної участі університету в міжнародних освітніх 
та наукових програмах і проектах (Темпус, Erasmus+, Horizon 2020, Fulbright, DAAD та інших); участь в 
міжнародних наукових конференціях, публікації в міжнародних виданнях, видання навчальних посібників 
англійською мовою та ін. Доцент випускової кафедри Бочаров Б.П. у 2018 р. підготував посібник «Tutorial on the 
course «Computer Graphics» (in english)». В ОП Інформаційні системи та технології  є освітня компонента «Іноземна 
мова» обсягом 7 кр. В освітній процес підготовки бакалаврів за ОП Інформаційні системи та технології включено 
вивчення та використання програмних продуктів з англомовним інтерфейсом, що застосовуються у провідних 
іноземних університетах. 

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

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

На ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів навчання: усне опитування, 
письмове опитування (теоретичні питання, задачі, контрольні завдання); тестування, захист звітів з практичних 
робіт, тощо (Таблиця 3). Форми поточного контролю визначаються викладачем в робочій програмі навчальної 
дисципліни. Різноманіття методів і форм контрольних заходів дозволяє перевірити досягнення програмних 
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результатів навчання. Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, 
зрозумілими, доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для 
окремого освітнього компонента та ОП загалом. Правила проведення контрольних заходів, зокрема обов’язкова 
присутність двох викладачів на екзамені, забезпечують об’єктивність оцінювання.  В дисциплінах практичної 
спрямованості передбачаються такі форми контрольних заходів як перевірка набутих практичних навичок, захист 
практичних та лабораторних робіт. Курсові роботи та звіти з практик захищаються здобувачем публічно.  

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

В рамках ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль 
проводиться на аудиторних заняттях для перевірки рівня підготовки до виконання конкретної роботи та може 
проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, 
тестування тощо. Модульний контроль - це оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувачів вищої 
освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у формі усного і 
письмового опитування, тестування тощо. Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів. Він 
включає семестровий контроль і атестацію здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної 
роботи з присвоєнням відповідного ступеня вищої освіти. Форми підсумкового контролю для дисциплін: екзамен, 
залік, диференційований залік. Для курсового проекту, курсової роботи та практики передбачено підсумковий 
контроль у формі публічного захисту. Форми контрольних заходів здобувачів вищої освіти, відображаються в ОП, 
нвчальному плані та робочій програмі. Критерії оцінювання визначаються викладачем для кожного контрольного 
заходу, заздалегідь доводяться до здобувачів разом із питаннями для підготовки. 

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, графік навчального процесу визначає календарні терміни 
семестрів, проведення модульного і підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), проведення практик, атестації 
(підготовку та захист кваліфікаційної роботи).  Графік навчального процесу щорічно затверджується ректором та 
розміщується на офіційному сайті Університету. Графік проведення екзаменів затверджується першим проректором 
не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії. Напередодні екзаменів обов’язково проводяться консультації, на яких 
обговорюються всі питання, що виникли у студентів під час підготовки, та доводяться критерії оцінювання.  Розклад 
контрольних заходів та консультацій заздалегідь оприлюднюється на дошках оголошень та вноситься до розкладу 
студентів і викладачів на порталі https://erp.kname.edu.ua/. 

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 
Інформаційні системи та технології на першому (бакалаврському) рівні. Атестація проводиться у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи  і завершується видачею документу встановленого зразка  з присвоєнням 
кваліфікації бакалавра з інформаційних систем та технологій.  
Кваліфікаційна робота 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 має бути 
академічного плагіату, фальсифікації та фабрикації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному 
сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або у репозиторії закладу вищої освіти.  
Захист кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу.  
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf  
Проведення заліково-екзаменаційних сесій регламентується щосеместровим наказом ректора «Про 
проведення заліково-екзаменаційних сесій». Форма проведення екзамену і диф. заліку, критерії оцінювання 
екзаменаційних завдань визначаються робочою програмою дисципліни. Строк і тривалість проведення контрольних 
заходів здобувачів визначаються графіком навчального процесу

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 проведенням екзаменів/диференційованих заліків у письмовій формі та 
обов’язковій присутності не менше як двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількісті завдань, єдиних критеріїв оцінювання і тривалості контрольних заходів, механізмів узагальнення 
результатів, тощо. Для об’єктивності оцінювання курсових проектів і робіт, звіту з практики, забезпечується 
публічність їх захисту, оцінка надається комісією у складі трьох викладачів кафедри. Здобувач, який не 
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погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку 
незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до  ректора. Положення про організацію 
освітнього процесу  визначає порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. 
Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить 
директор інституту/декан факультету, завідувач кафедри, викладач, представник студентського сенату. Випадків 
оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОП не було. 

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу, здобувачеві вищої освіти, який не з’явився на підсумковий 
семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, наказом ректора може 
бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за індивідуальним графіком. Здобувачам вищої 
освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не 
з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної причини, надається можливість покращити результати 
відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. Здобувач вищої освіти не може бути допущений до 
перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт, передбачених програмою з цієї 
дисципліни.

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

Положення про організацію освітнього процесу забезпечує право здобувача вищої освіти на оскарження рішення, 
дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників адміністрації) Університету 
щодо організації і результатів проведення семестрових контрольних заходів. Для вирішення спірних питань і 
розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить директор інституту/декан факультету, 
завідувач кафедри, викладач, представник студентського сенату. Комісія розглядає апеляції щодо порушення 
процедури проведення контрольних заходів упродовж шести календарних днів після їх подання. За бажанням 
здобувач вищої освіти, який подав апеляцію, може бути присутнім при розгляді своєї заяви. Рішення апеляційної 
комісії доводиться до студента, який підтверджує це особистим підписом у протоколі засідання апеляційної комісії.    
Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.   

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

Положення Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0;  
Кодекс честі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;  Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт 
бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі Unplag;     
Порядок проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова (передбачає проходження перевірки на наявність ознак плагіату) 
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/normatyvno-pravova-baza;     
Тимчасовий алгоритм реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (передбачає проходження перевірки на наявність ознак плагіату); Положення про комісію 
з питань етики та академічної доброчесності.    
Адміністратор системи Unichek в Університеті є секретарем науково-методичної підкомісії 303 “Академічна 
доброчесність” сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, яка працює для розробки 
загальнодержавної нормативної бази щодо забезпечення академічної доброчесності. 

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

Університет уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» з березня 2017 року на перевірку робіт в інформаційній 
системі Unplug (Unichek). Договір пролонговано і в 2021 році з врахуванням потреб третього освітньо-наукового 
рівня та видавництва Університету. Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту 
представлення робіт в базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що 
захищалися в поточному році Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту 
представлення робіт в базі відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що 
захищалися в поточному році. Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній 
системі “Unplag.com” і надає звіт по результатам перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на 
кафедрі за встановленою формою. 
Кожна кафедра зберігає всі перевірені завантажені роботи з моменту, як договір на надання послуг перевірки 
вступив в дію. Отже кожного наступного року база розширюється і застосовується для перевірки кваліфікаційних 
робіт поточного року. 

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

Університет був учасником проекту SAIUP під егідою якого проводяться конкурси і презентації із залученням та з 
ініціативи студентів.  Відбувається співпраця студентів та учнів ЗО з питань академічної доброчесності. Наукова 
бібліотека працює в проекті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Створено курс 
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«Інформаційні ресурси Університету», в якому викладено процедури дотримання академічної доброчесності.  
НПП підвищують рівень з питань запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками освітнього 
процесу шляхом участі у вебінарах ("Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та 
поради", 11.2020;  вебінар для співробітників Університету, організований компанією Plagiat.pl, з метою 
ознайомлення з технічними рішеннями для виявлення текстових збігів в навчальних та наукових роботах, 06.2020).  
Досвід університету у формуванні культури доброчесного навчання було презентовано в рамках проєкту обміну 
досвідом в діджиталізації освіти «Unicheck educational community» 28.10.2020 за участі спікерів з провідних ЗВО 
Харкова https://unicheck.com/ua/blog/unicheck-rozpochynaye-proyekt-the-unicheck-educational-community. 
НПП університету взяли участь, були в оргкомітеті конф. "Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a 
Globalized World", організований Regional English Language Office in Kyiv (U.S. Embassy), TESOL-Ukraine, the English 
Teachers' Association of Georgia, and International Black Sea University 1-4.02.2021. 

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

Порушення академічної доброчесності може бути підставою для відрахування здобувача вищої освіти. При 
виявленні випадків порушення академічної доброчесності:    
- під час виконання навчальних завдань (у тому числі курсових та кваліфікаційних робіт), завдання повертається 
здобувачеві вищої освіти на доопрацювання;     
- під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід;     
- в разі виявлення за результатами перевірки недостатності оригінальності тексту кваліфікаційної роботи студента, 
робота відправляється на доопрацювання і повторну перевірку (відповідне рішення приймається на засіданні 
кафедри). Також можлива ситуація, коли встановлення факту плагіату є підставою до недопущення здобувача до 
захисту з подальшим відрахуванням.    
В разі виявлення за результатами перевірки недостатності представлення інформації кафедрами (неповне надання 
роботи або відсутність роботи студента, що захищався), відповідальність несе завідувач кафедри 
На ОП Інформаційні системи та технології не встановлено випадків порушень академічної доброчесності.   

6. Людські ресурси

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

В Університеті запроваджено систему відбору викладачів на конкурсній основі, яка регламентується Положенням 
щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова  
 https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/положення_2020.pdf  згідно наказу 161-01 від 
09.07.2020. 
При оголошенні конкурсу кандидат має прочитати пробну лекцію (провести практичне заняття). Під час 
конкурсного добору викладачів розглядаються такі критерії відбору:    
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою;    
2. Спеціальність наукової роботи та напрям досліджень; 
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання;    
4. Кількість і якість показників активності кандидата;    
5. Рівень публікацій, та активність у оприлюдненні результатів досліджень;    
6. Наявність досвіду практичної роботи за фахом, відповідного стажування, підвищення кваліфікації, рівень 
володіння англійською мовою;    
7. Людські якості.    
Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри щодо звіту про роботу за попередній 
період, аналізу проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукової активності, досвіду практичної 
роботи тощо. Такі засідання оформлюються протоколом (протокол засідання кафедри № 7 від 06.12.2019 – 
обговорення кандидатур Сенчук Т.С., Гавриленко І.О., № 16 від 15.05.2020 – обговорення кандидатур Карпенка 
М.Ю., Литвинова А.Л.).  

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО відбувається у такий засіб:  
- залучення до участі у екзаменаційних комісіях;  
- залучення до викладання за сумісництвом або за погодинною оплатою;  
- зустрічі із студентами, проведення відкритих лекцій або майстер-класів на безоплатній основі;  
- керівництво практиками від виробництва;  
- рецензування ОП, кваліфікаційних робіт. 
Наприклад, у травні 2020 року відбулась зустріч із засновником IT компанії RACCOON GANG Олексієм Радченком 
https://knit.kname.edu.ua/index.php/uk/8-novosty/19-videozustrich-studentiv-ta-vykladachiv-kafedry-kompyuternykh-
nauk-ta-informatsiynykh-tekhnolohiy-iz-zasnovnykom-it-kompaniyi-raccoon-gang-radchenko-oleksiyem.

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

 ЗВО залучає до викладання професіоналів-практиків за сумісництвом або за погодинною оплатою для проведення 
занять, практик, керівництва кваліфікаційними роботами. За даною ОП на цей час таких прикладів не було.

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників, що регламентується Положенням про підвищення кваліфікації (стажування) 
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
Моніторинг та стимулювання рівня професійного розвитку визначені системою рейтингування викладачів. 
Інструменти підвищення викладацької та педагогічної майстерності, професійного розвитку викладачів:    
 - взаємовідвідування, проведення відкритих та показових занять, що регламентується щороку наказом ректора та 
передбачає графік проведення, оцінку заняття представниками сектору моніторингу якості освітнього процесу НМВ 
та обговорення на засіданні кафедри, аналіз та оприлюднення результатів, зокрема у звіті за підсумками 
навчального року;    
- курси підготовки викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»;     
- курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська, польська);     
- семінари та курси Наукової бібліотеки зокрема щодо роботи з міжнародними базами 
даних Scopus та Web of Science.   
Університет співпрацює з іншими організаціями щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації 
викладачів (ХНУРЕ, ХТУ «Шаг», НТУ «ХПІ»).  
Восени 2020 доц. Бочаровим Б.П. проведена відкрита лекція за дисципліною «Веб-технології» на тему «Основні 
програмні середовища розробки веб-додатків». Лекція обговорена на засіданні кафедри, дана позитивна оцінка 
(протокол № 5 від 5.10.2020). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Двічі на рік в Університеті запроваджено рейтингування науково-педагогічних працівників  та кафедр Університету. 
За перші місця в університетському рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери 
рейтингу серед кафедр отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток. З метою стимулювання наукової 
активності, в Університеті запроваджено преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів 
наукових досліджень:  
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_прем_ювання_Scopus_WoS 
_Scopus_WoS.pdf  
НПП, за рішенням Вченої ради Університету, може бути присвоєно почесне звання:    
- «Заслужений професор ХНУМГ імені О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;  
- «Заслужений викладач ХНУМГ імені О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень 
професійної діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.  
У 2018-2020 рр. було нагороджено: Новожилову М.В. – Почесною Грамотою Обласної ради Харківської області; 
Воєводіну М.Ю. – Почесною грамотою Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки 
України, Бочарова Б.П. – Почесною грамотою ректора Університету; Костенка О.Б., Карпенка М.Ю., Литвинова А.Л., 
Новожилову М.В., Бочарова Б.П. заохочено грошовою винагородою за високі показники у рейтингуванні 
співробітників ХНУГХ ім. О. М. Бекетова. 

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?

Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:   
- обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням (Microsoft 365, Visual Studio Community 2019, SQL Server Management Studio 18, Google 
Chrome, GIMP, Paint.NET, SketchUp, Maxima 5.43.2,  Scilab 6.0.2, Mathics 1.1, SMath Studio версія 0.99, Power BI 
Desktop);   
- наявністю сучасної фахової літератури та періодичних видань в Науковій бібліотеці;   
- вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier. На платформі ScienceDirect надається доступ до 39 тис. 
електронних книг та  до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр. видання;  
- системою дистанційного навчання Moodle;   
- системою перевірки на ознаки плагіату Unichek;   
- навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів програми;   
- наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування).   
Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх компонентів програми наведені в 
Таблиці 1. 
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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?

Університет забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури (аудиторний та лабораторний 
фонд, бібліотека, читальні та спортивні зали, гуртожиток) та інформаційних ресурсів (Microsoft 365, корпоративна 
інформаційна система, Moodle 3.9). Виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти 
забезпечується системою зворотного зв’язку зі здобувачами вищої освіти, елементами якої є:   
- регулярні зустрічі ректора та адміністрації Університету з цільовими групами: студенти перших-других курсів, 
пільговий контингент, студенти що проживають у гуртожитку, студенти з тимчасово-окупованих територій;   
- старостати, під час яких обговорюються питання освітньої діяльності та соціальної сфери;   
- робота кураторів академічних груп;   
- моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності.    
Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють студентський сенат та студентська профспілка. 
Студентський сенат проводить багатовекторну діяльність з незмінною кінцевою метою - забезпечити студентам 
сприятливі умови для навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля, особистісного гармонійного розвитку. 
Студентська профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав та інтересів у відносинах з адміністрацією 
Університету, викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове 
оздоровлення та відпочинок; можливість працевлаштування; організовує конкурси, фестивалі, концерти, спортивні 
та інтелектуальні змагання

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає:    
- підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації;    
- профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів;    
- регулярний медичний огляд (включаючи психічне здоров’я);    
- системною роботою з популяризації здорового способу життя;    
- системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи сповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації);    
- організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків. 

 

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?

В університеті забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів освіти, яка 
в залежності від мети та спрямування забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, 
відповідальними та посадовими особами.   
Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти  більшою мірою 
забезпечується на рівні випускової кафедри. Значною є роль у цій роботі директорату інституту, Наукової 
бібліотеки, Центру дистанційного навчання, Центру міжнародної діяльності та освіти, інших університетських 
центрів.   
Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів університету, деканату, первинної 
профспілкової організації студентів (ППОС), студентського сенату, ректорату. Основні положення щодо 
забезпечення інтересів студентів Університету з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною угодою 
між ректоратом та ППОС. Зокрема, вирішуються питання організації громадського харчування, побутового та 
медичного обслуговування студентів. Двічі на рік проводиться перевірка комісією усіх закладів харчування, що 
працюють в університеті комісією у складі співробітників та студентів, в результаті чого складається акт та 
здійснюється контроль усунення адміністрацією порушень, викладених у акті.   
Призначення соціальної стипендії проводиться відповідно до Положення про порядок призначення і виплати 
стипендії особам, що навчаються у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. 
Бекетова. Прикладами механізмів інформаційної та консультаційної підтримкам соціального спрямування є 
розміщення на сайті профспілки порядку оформлення субсидії, можливості для безкоштовної юридичної допомоги. 
Для студентів організовується пільгове оздоровлення. Із фонду ППОС оплачується 30% вартості путівки.    
Унікальною формою соціальної підтримки працівників і здобувачів освіти в університеті є Центр розвитку для дітей 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, який забезпечує підтримку у догляді за дітьми дошкільного віку.   
Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку здобувачів освіти з представниками ринку праці і 
роботодавцями забезпечує випускова кафедра, Центр доуніверситетської освіти і кар'єри, зокрема такими заходами 
як ярмарки вакансій, проведення круглих столів, тощо.  
Під час регулярних зустрічей здобувачів з завідувачем кафедри та кураторами проводяться обговорення їх потреб та 
інтересів. Загалом здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультативної та соціальної підтримки в Університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені 
здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету.  
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Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН 
В.2.2-40:2018». Згідно з графіком реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було 
реалізовано: систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні покажчики та 
візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та 
дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, 
вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та 
тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм (встановлені 
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано 
санітарний вузол для людей з інвалідністю. У 2020-2021 році заплановано продовжити роботу з адаптації 
університету, за планом: адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, 
розміщення попереджувальних та спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг.  

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

Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій в Університеті:    
по-перше виходить з ліберально-демократичних принципів, задекларованих Україною, що послідовно відображено 
в законодавстві та нормативних документах Університету;    
по-друге, спирається на загальнодержавне законодавство;    
по-третє, існує певний механізм вирішення конфліктів, який є доступним для всіх учасників освітнього процесу: 
обмеження кількості учасників та сфер прояву конфлікту; прийняття всіма сторонами певних правил вирішення 
конфлікту; визнання всіма його сторонами правомірності і справедливості певного порядку дій по вирішенню 
спору; фіксація процедур в спеціальних документах і широкого ознайомлення з ними усіх учасників конфлікту.    
Політика врегулювання та дотримання етичних норм забезпечується Кодексом честі. Здобувачі вищої освіти на 
першому курсі ознайомлюються з нормами етичної поведінки в академічному середовищі. Кодекс честі є в 
публічному доступі на офіційному сайті університету. В Університеті запроваджена Антикорупційна програма (наказ 
№451-01 від 29.12.2020 р.) на 2021-2022 роки. Процес вирішення конфліктів, виражається в попередженні, 
стримуванні, регулюванні конфліктів, в зниженні рівня конфліктних деструкцій, в реалізації культури 
толерантності, регламентується Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_pro_komisiyu_etiki.pdf.    Конфліктних 
ситуацій при реалізації даної ОП не було.  

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про 
освітні програми: https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf 

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

Моніторинг та періодичний перегляд ОП у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відбувається згідно із визначеними 
процедурами внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Перегляд ОП відбувається щорічно. Гарант освітньої 
програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на основі аналізу поточного стану ринку 
праці, результатів обговорення концептів бакалаврської підготовки академічною спільнотою, професійного 
спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та визначення змісту вищої освіти та анкетування 
здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі вищої освіти. Мотивований висновок розглядається 
на засіданні кафедри (протоколи засідань кафедри №16 от 15.05.2019, № 2 від 17.09.2019;  № 3 від 15.09.2020) та 
передається до навчально-методичного відділу. За результатами перегляду приймається рішення щодо 
вдосконалення ОП: зміни на рівні ОП (назва і обсяг ОК, ПРН, перегляд матриці) або змістовні зміни у освітніх 
компонентах  (на рівні робочої програми: додавання/вилучення теми, розділу, завдання, корегування результату 
навчання за дисципліною). 
У випадку змін у ОП, розробляється нова редакція ОП, розміщується на сайті для громадського обговорення та 
затверджується в установленому порядку. Якщо ОП не потребує суттєвої трансформації, то зміни вносяться на рівні 
окремих освітніх компонентів. 

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

Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього забезпечення якості ОП 
Інформаційні системи та технології. Протягом навчання студенти активно беруть участь у опитуваннях, результати 
яких обговорюються на засіданнях кафедри  та практично впливають на зміст навчання і викладання. 
Механізмами залучення здобувачів освіти до перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку:  
- зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації ОП;  
- зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри та гарантом ОП;  
- опитування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів;  
- організація зворотного зв’язку на сайті кафедри (вкладинка “студентам”) 
https://docs.google.com/forms/d/1iJgwZKmIPB51tYcIQJ8l9mgROZEn4U94fnRgPpPaK2c/edit.  
За результатами особистого спілкування, опитування та зворотного зв’язку  із здобувачами вищої освіти, посилено 
прикладну складову ОП та введено курсову роботу за дисципліною “Об’єктно-орієнтоване програмування”.   
Крім того, за результатами останнього перегляду ОП розроблено новий дистанційний курс “Практикум з 
інформаційних та комунікаційних технологій”,  оновлено програмне забезпечення комп’ютерних лабораторій 
кафедри, уточнене формулювання загальних та фахових компетенцій, визначених закладом вищої освіти

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

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів. Представники органів 
студентського самоврядування залучаються до обговорення нормативно-методичних документів організації 
освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і пропозицій студентів щодо організації та поліпшення 
освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх інтересів адміністрацією Університету. 

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

Протягом усього навчання студенти та викладачі кафедри регулярно спілкуються з роботодавцями на зустрічах та 
загально-університетських заходах: ярмарки вакансій, ІТ-форуми https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/12-
novosti/175-nashi-studenty-prinyali-aktivnoe-uchastie-v-it-forume; зустрічах, що проводяться спільно з іншими ЗВО 
(https://pmit.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/12-novosti/176-nich-nauki-2019), компаніями-
партнерами (https://knit.kname.edu.ua/index.php/uk/8-novosty/11-rozshyryuyemo-horyzonty-dystantsiynoho-
navchannya-studentiv-informatsiynykh-spetsialnostey-z-kompaniyeyu-cisco), провідними вітчизняними 
підприємствами (https://knit.kname.edu.ua/index.php/uk/8-novosty/37-nahorodzhennya-krashchykh-studentiv-kafedry-
kniit-kompaniyeyu-grid-dynamics), https://knit.kname.edu.ua/index.php/uk/8-novosty/19-videozustrich-studentiv-ta-
vykladachiv-kafedry-kompyuternykh-nauk-ta-informatsiynykh-tekhnolohiy-iz-zasnovnykom-it-kompaniyi-raccoon-gang-
radchenko-oleksiyem. 
Крім того, завідувач  випускової кафедри Новожилова М.В. є членом Освітнього комітету ГО Kharkiv IT Сluster, а 
ст.викладач Сенчук Т.С. - ментором. Kharkiv IT Сluster є потужним драйвером об’єднання зусиль ІТ бізнеса та освіти 
щодо удосконалення ІТ освіти в регіоні. 

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

Перший випуск бакалаврів  за ОП Інформаційні системи та технології відбудеться у червні 2021 р. На випусковій 
кафедрі ведеться планомірна постійна робота з питань працевлаштування випускників та створення умов для вступу 
в магістратуру. Складовими такої роботи є вивчення потреби в кадрах, встановлення договірних відносин з 
компаніями, підприємствами, організаціями, одержання даних про місця роботи, проведення зустрічей студентів з 
майбутніми роботодавцями тощо.  
Важливим елементом даної системи є взаємодія з Асоціацією випускників, студентів і друзів Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/. 
Асоціація здійснює діяльність у таких напрямках: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, 
забезпечення зв'язку з випускниками, проведення опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про 
Університет тощо.  

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

В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості, зокрема відвідування сектором моніторінгу НМВ 
лекційних та практичних занять, суттєвих недоліків не виявлено. Під час регулярних обговорень на засіданнях 
кафедри було визначено, що для більш глибокого вивчення дисциплін ОП слід частіше, а у перспективі завжди, 
використовувати презентаційні методи подання теоретичного матеріалу, розробити дистанційні курси для 
підтримки всіх освітніх компонент програми, розширювати залучення спеціалістів-практиків до навчального 
процесу, проводити регулярне анкетування та контроль залишкових знань здобувачів вищої освіти. 
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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?

Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, немає. 
Університет відповідально відноситься до зауважень, сформульованих під час попередніх акредитацій.  
Результати акредитацій у 2019-2020 навчальному році обговорювалися на засіданні Вченої ради Університету № 12 
від 01.07.2020 та схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 
209-01 від 15.07.2020 «Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 01 липня 2020 року щодо 
акредитації освітніх програм у 2019-2020 навчальному році»). 
Рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за ОП 
«Розумний транспорт і логістика для міст» щодо розширення можливості вільного вибору освітніх компонентів для 
здобувачів вищої освіти на магістерському рівні було враховано під час перегляду низки освітніх програм у 2020 
році. В ОП 2020 року за спеціальностями 051, 071, 073 (ОП Логістика), 076, 151, 183, 185, 206, 275 (дві ОП) 
передбачено перелік дисциплін вільного вибору, з якого здобувачі обирали встановлену кількість через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році»). 
З 01.07.2020 набули чинності нові форми робочих програм освітніх компонентів (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
№178-01 від 23.06.2020 «Про нову редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і 
ГЕР за ОП «Розумний транспорт і логістика для міст» щодо забезпечення наявності у робочих програмах усіх 
навчальних дисциплін інформації про очікувані програмні результати навчання. Наказом також регламентовано 
розміщення робочих програм освітніх компонентів на офіційних сайтах кафедр, згідно рекомендацій ГЕР за ОП 
«Нафтогазова інженерія та технології».
На виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» щодо оновлення «Положення про 
екзаменаційну комісію для атестації осіб …» від 2014 р. з урахуванням змін, що відбулися в системі вищої освіти, 
було розроблено та затверджено рішенням Вченої ради Університету від 27.08.2020 нове положення.  
Враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті введено 
в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 за рекомендаціями ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за 
ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології». 

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

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні на засіданнях кафедри та методичних семінарах змісту освітніх програм та 
окремих освітніх компонентів. 

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

Відповідальність  за  забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в межах повноважень визначених 
Положеннями покладається на керівників та підрозділи Університету: 
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 
Перший проректор: організація освітнього процесу. 
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та затвердження 
процедур внутрішнього забезпечення якості. 
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, освітніх програм, переліку 
вибіркових освітніх компонентів. 
ННІ підготовки кадрів вищої кваліфікації: аналіз та погодження освітніх програм на третьому освітньо-науковому 
рівні, опитування здобувачів вищої освіти, контроль дотримання норм академічної доброчесності. 
Факультети, кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, робота зі стейкхолдерами. 
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності. 
Інформаційно-обчислювальний центр: корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги. 
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність. Приймальна комісія: 
прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів. 
Студентський сенат, Студентська профспілка: просування студентських ініціатив.  
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності. 

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені у документах, оприлюднених на офіційному сайті 
Університету у розділі www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база 
а саме: Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_dlya_pracivn_i_stude
ntiv_Edited.pdf, Положення про організацію освітнього процесу  
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf 

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

https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%83%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%96-
%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8/21-
%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/3961-
%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-
%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2 

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

https://pmit.kname.edu.ua/images/new/OP126_2019/OP_126_2019.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: 
Гармонійне поєднання фундаментальної та практичної підготовки; забезпечується потужним фундаментальним 
блоком, зокрема сучасні розділи прикладної математики, положення теорії алгоритмів, мови програмування, 
моделі, методи і засоби проєктування інформаційних систем. 
Взаємодія випускової кафедри з провідними фахівцями ІТ галузі міста Харкова забезпечує актуальний зміст 
прикладної складової програми.  
Ще однією сильною стороною ОП є спрямованість на вивчення хмарних технологій, що в найближчому 
майбутньому стануть стандартом професійної діяльності. 
Слабкі сторони ОП: 
Недостатня розгалуженість баз практики студентів. 
Недостатньо результативна взаємодія  з іноземними партнерами. 

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

Перспективи розвитку ОП тісно пов’язані з розвитком науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної 
бази випускової кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій в цілому. У цьому контексті передбачено 
розвивати такі освітні та наукові напрями, як: 
1) підготовка кваліфікованих фахівців для підприємств з високою організацією виробничого процесу, новітніми 
виробничими технологіями і обладнанням шляхом відкриття філіалів кафедри в ІТ Компаніях  м. Харкова; 
2) застосування інноваційних методів розробки програмного забезпечення на базі спеціалізованих лабораторій 
випускової кафедри  для підсилення прикладної спрямованості кваліфікаційних робіт; 
3) розвиток студентоцентрованого навчання, спрямованого на формування компетентного конкурентоспроможного 
фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення з потребою та навичками безперервного та 
особистого розвитку; 
4) розвиток внутрішньої академічної мобільності; 
5) інтеграція англійської мови в професійну підготовку фахівців за ОП. 
Заплановані заходи щодо розвитку ОП Інформаційні системи та технології: 
- розвиток матеріальної бази випускової кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій; 
- використання усіх можливостей спеціалізованих лабораторій кафедри комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій з проведення наукових досліджень спільно із студентами, а саме: моделювання іформаційних систем, 
використання новітніх систем програмування; 
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- розвиток співробітництва з підприємствами галузі в рамках проведення практичних занять, науково-практичних 
семінарів, підготовки студентських наукових робіт, проходження студентами переддипломної практики та 
виконання кваліфікаційної роботи; 
Результатом таких заходів буде підвищення конкурентоспроможності випускника  ОП Інформаційні системи та 
технології у галузі IT. 

 

 
          
  

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: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 11.02.2021 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

Чисельні методи навчальна 
дисципліна

ЗП14.pdf UUeAXLjg4oLFC9V/S4
7lKcYeafGSAiBM+1XPT

8EAfAc=

Апаратне забезпечення:
ПК Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 14 од. (2015),
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення
Internet Explorer, вільне програмне 
забезпечення

Програмування навчальна 
дисципліна

ОК09.pdf 7k6PJRROemjcdWazt5
bsjNo2dsA/gYmX+cYZj

ZAW/EY=

Апаратне забезпечення:
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4 ГБ, SSD 128 ГБ (2016), БФП Еpson 
M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ОК01.pdf RDAiBUXpDVUIk3db6
pLzK4+EQKWjTAAHn

W2E3uWp6VM=

Курсова робота "Об’єктно 
орієнтоване 
програмування"

курсова робота 
(проект)

ОК19_КР.pdf 2D/4RmTC5/jBh83m3
K+Zml3kHi2x4mBNbL

yTARyBMxU=

Апаратне забезпечення:
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4 ГБ, SSD 128 ГБ (2016).
БФП Еpson M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення

Безпека життєдіяльності 
та основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

ЗП11.pdf hBxuFvXKoBITikU73J
Yoj/zANTA1/WgjYQIx

NEzJN+U=

Методи та системи 
штучного інтелекту

навчальна 
дисципліна

ПП19.pdf EhL0O95237dIo1KI6Yg
KjfrWcMcQr2FaXc8xZ

FaraWM=

Апаратне забезпечення:
ПК Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 14 од. (2015), 
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення, 
SQL Server Management Studio 18, 
вільне програмне забезпечення,
SMath Studio, безкоштовне 
ПЗ версія 0.99.

Курсова робота 
«Організація баз даних 
та знань»

курсова робота 
(проект)

ОК24.pdf zEUIy15zRmtEWq7xrsS
M5MwV6m7XomqGLG

fHIJNK4Uw=

Апаратне забезпечення:
Комп'ютери Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 
ГБ, HDD 500 ГБ – 14 од. (2015).  
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення. 



SQL Server Management Studio 18, 
вільне програмне забезпечення.

Курсова робота 
«Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем»

курсова робота 
(проект)

КР_ПП16.pdf D09R8oVISCeX8o1B9V
EKxDe/kOgvc+vNSqto

Ejan0eA=

Апаратне забезпечення:
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4 ГБ, SSD 128 ГБ (2016),
БФП Еpson M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360,
Ramus Educational, вільне програмне 
забезпечення

Навчальна практика практика ОК38.pdf 7FtrSSz0Rr+2uel5hOn6
P5fynLgiZ6ziMi3vdU2n

FZ8=

Апаратне забезпечення
ПК Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 14 од. (2015),
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення,
Google Chrome,  вільне програмне 
забезпечення, 
GIMP, Paint.NET, SketchUp, вільне 
програмне забезпечення

Об’єктно орієнтоване 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОК18.pdf PicddLJDSCTDKtEfnC
Z0IhPqnjYpvff1jivmHx

dX9ps=

Апаратне забезпечення:
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4 ГБ, SSD 128 ГБ (2016). 
БФП Еpson M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення.

Інтелектуальний аналіз 
даних

навчальна 
дисципліна

ПП17.pdf qmDmlhoo6bp4uWsat
DRzXgXOZOHIBevM1q

Bez9zbi6s=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016),  
Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне ПЗ, Maxima, ліцензія 
GNU GPL,
Scilab, ліцензія СeCILL, Mathics, 
ліцензія GNU GPL,  SMath Studio, 
безкоштовне ПЗ версія 0.99, Power BI 
Desktop версія 2.88, безкоштовне ПЗ.

Переддипломна 
практика

практика ПП23.pdf PAr/9VLlf1KzMetiY9Q4
oQz4dxWZ46lrf6l/CYs

Qh2o=

Апаратне забезпечення:
ПК Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 14 од. (2015) , Принтер НР 
Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення, Google Chrome,  вільне 
програмне забезпечення,  GIMP, 
Paint.NET, SketchUp, вільне програмне 
забезпечення

Теорія алгоритмів навчальна 
дисципліна

ОК12 .pdf 7fnowYysoinZZPE6SX8
MTSXmu8djSnLorJzd+

QzFa/Y=

Веб-технології навчальна 
дисципліна

PP_18_.pdf 72nVp4vLVI5f2oX3cB6
qlGUQ+Tm7TKf6IE4Ny

l/0NxA=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютери Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016).  



Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне  програмне 
забезпечення,
Google Chrome, Opera, Internet 
Explorer, вільне програмне 
забезпечення, 
GIMP Paint.NET, SketchUp, вільне 
програмне забезпечення.
Notepad++ ліцензія GNU GPL 

Оптимізаційні методи та 
моделі

навчальна 
дисципліна

ОК16.pdf 8Tn9fTbXOjv+PzlfCLy
MQLqML9yLZUOFp27

/6YbHc6U=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016). 
Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016)
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія  
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360,
Scilab 6.0.2, ліцензія СeCILL.

Основи наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ЗП13.pdf vSAetQAYnDF0K9Jkfu
mMZ8bcMGXjPOHuIm

RU1ufbgj4=

Апаратне забезпечення:
ПК Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 14 од. (2015),
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення
Internet Explorer, вільне програмне 
забезпечення

Архітектура 
комп'ютерних систем

навчальна 
дисципліна

ОК17.pdf uunTR2ESUIwJOEpazr
nXdQobIpDe4W/Yh35

q2t5G5Kg=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016).
Мультимедійний проектор Acer – 1 
од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Пакет моделювання NI Multisim 12.0, 
академічна версія

Теорія ймовірностей, 
ймовірнісні процеси та 
математична статистика

навчальна 
дисципліна

ОК15.pdf 78vVF4tP84nckE/78X
XI8RW4erMIdQVG+L4

ZbFFZhNI=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016).  
Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360 .

Електротехніка та 
електроніка

навчальна 
дисципліна

ОК14.pdf J4a4/EQcF2fvQvx5VF0
Wfn/uvGE0Hd+dD/U

Hi5r0Vhs=

Стенди лабораторні УИЛС-1 13 шт з 
приладами: 
– осцилографи С1-68 (13шт, 
SD1022DL (2 шт); 
– прилади універсальні   
Щ4300 (4 шт); Щ4313 (9 шт);  
мультіметри ВР-11 (13 шт).
Стенди лабораторні – 4 шт    з 
приладами:              
Осцилограф С1-68 – 3шт 
Мультиметр ВР-11 – 4шт .

Фізика навчальна 
дисципліна

ОК07.pdf Q0Y9+5s9cJWP5TiLSN
gDAF+8tIhulg2zbvwB0

ybQ4QE=

14 лабораторних установок для: 
1. Вивчення обертального руху 
твердого тіла за допомогою 
маятника Обербека.- 2 од.; 2. 
Визначення моменту інерції тіла за 
періодом крутильних коливань- 2 од.; 



3. Визначення коефіцієнта 
відновлення та часу співудару куль 
(вольтметр універсальний 2 од., 
випрямляч ВСА-5А 2 од.) - 2 од.; 4. 
Дослідження моменту інерції тіл 
різної геометричної форми – 2 од., 1. 
Прилад (маятник Обербека) 
складається із шківа і закріплених 
чотирьох взаємно перпендикулярних 
стержнів. На шків намотується 
нитка з вантажем, а на кожному із 
стержнів розміщуються однакові за 
величиною додаткові тягарці 
циліндричної форми. Останні можна 
легко пересувати вздовж стержня і 
закріпляти в необхідному положенні 
гвинтом. 
2. Установка включає в себе 
сталевий провід, закріплений зверху 
на штативі. До нижнього кінця 
проводу жорстко прикріплений 
масивний стержень, момент інерції 
якого визначається. 
3. Установка складається із джерела 
постійного струму; 
електромагнітів з фіксаторами; 
опору; конденсатора; вимірювача 
напруги, двох кульок, підвішених на 
струмопровідних нитках. 
4. Установка складається із станини 
з укріпленою на ній вертикальною 
віссю, навколо якої обертається диск, 
з¢єднаний зі станиною пружиною, 
що дозволяє дискові після виведення з 
положення рівноваги здійснювати 
крутильні коливання. Установка 
комплектується еталонним тілом
5. Визначення прискорення вільного 
падіння за допомогою фізичного 
маятника – 2 од., 
6. Визначення прискорення сили 
тяжіння за допомогою 
математичного маятника 2 од.; 
7. Зважування на аналітичних 
терезах та визначення густини тіл 
– 2 од.

Електронний 
документообіг в 
проектувальній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК08.pdf t39qXyFY7zVcu5ffueYg
diq4jD+5MZL8GaUNjD

3sj0M=

Апаратне забезпечення: 
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4ГБ, SSD 128 ГБ (2016) , 
БФП Еpson M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360, 
Google Chrome,  вільне програмне 
забезпечення,  
GIMP, Paint.NET, SketchUp, вільне 
програмне забезпечення.

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК02.pdf lcps0S/6poc3i7AEkHjU
YTH1s2N7RfVNhXtXj5

BX98Q=

Комп’ютерна графіка навчальна 
дисципліна

ОК10.pdf 7K36DPg2FITCOMb9f0
5ia6KVGwrQh45Z4KfIJ

/yG6eA=

Апаратне забезпечення:
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4 ГБ, SSD 128 ГБ (2016) ,БФП Еpson 
M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360,
GIMP, Paint.NET, SketchUp, вільне 
програмне забезпечення  

Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

навчальна 
дисципліна

ОК11.pdf x7Ug6sVyMIrRrMPQq
Oo80ZxkF1LRSVqYK6e

kudJocr4=

Апаратне забезпечення:
Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016) ,
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. Google 
Chrome, Opera, Internet Explorer, 
вільне програмне забезпечення.



 

Веб-дизайн навчальна 
дисципліна

ОК13.pdf TvWMfJN+/ijEo1u9RU
8NkBtKs49qouycmWO

A77+SJGU=

Апаратне забезпечення:
Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016) ,
Impression P+ Celeron Dual Core J1800, 
ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 ГБ – 15 од. (2016) .
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360; 
Notepad++, ліцензія GNU GPL;
Google Chrome, Opera, Internet 
Explorer, вільне програмне 
забезпечення.

Теорія і практика 
правозастосування

навчальна 
дисципліна

ОК04.pdf tzRo5HlkuuNr+jE6DQ
U4zNigvNQ0FfbUYzd2

bUcCRAI=

Прикладні задачі 
дискретного аналізу

навчальна 
дисципліна

ОК20.pdf wpOuod2E/FDoCxe+3
KVM+nbS55XcPOodZN

7CUhVplsY=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 15 од. (2016).
Мультимедійний проектор Acer – 1 
од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія
  Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне  програмне 
забезпечення.
Google Chrome, вільне програмне 
забезпечення.

Теорія прийняття рішень навчальна 
дисципліна

ОК21.pdf iZxHg7k5uCXetnVuQVj
6/2Jv0adUXFMnSvU3a

cPNq1k=

Апаратне забезпечення:
Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 
ГБ – 14 од. (2015). 
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення,
Google Chrome вільне програмне 
забезпечення, 
 Scilab 6.0.2, ліцензія СeCILL, Mathics 
1.1, ліцензія GNU GPL, SMath Studio 
версія 0.99, безкоштовне програмне 
забезпечення

Основи цифрової 
схемотехніки

навчальна 
дисципліна

ОК22.pdf h9Gu6n4GsBIdxUkjlBh
9dkLYBX4GsSJ/fJjL/m

U7uxc=

Апаратне забезпечення:
Комп’ютер Impression P+ Celeron 
Dual Core J1800, 
ОЗУ 4 ГБ, HDD 500 ГБ – 15 од. (2016).  
Мультимедійний проектор Acer  – 1 
од. (2016).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне  програмне 
забезпечення.
SQL Server Management Studio, 18, 
вільне програмне забезпечення.

Організація баз даних та 
знань

навчальна 
дисципліна

ОК23.pdf lm2K/6Cb7d6jbWqrgen
DxWsgMC6K9r2qqaW9

+EnH8ec=

Апаратне забезпечення:
Компютери Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 
ГБ, HDD 500 ГБ – 14 од. (2015).
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення.
SQL Server Management Studio 18, 
вільне програмне забезпечення.



Інформаційні технології 
електронного бізнесу

навчальна 
дисципліна

ОК25.pdf gxomnS3aZLWOZG2Y
CbVoFoHKa5MAB6NQ

u504V6AewQY=

Апаратне забезпечення:
ПК Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 ГБ, HDD 
500 ГБ – 14 од. (2015).  
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360.
 Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне  програмне 
забезпечення.
 SQL Server Management Studio, 18, 
вільне програмне забезпечення.
Google Chrome, вільне програмне 
забезпечення. 
GIMP Paint.NET, SketchUp, вільне 
програмне забезпечення 

Виробнича практика практика ПП22.pdf eLZrX5b4kOgEM/gdm
kbAhqUD3ckLw+xGpg

e13tkFHjE=

Апаратне забезпечення:
Компютери Lenovo Intel J1800, ОЗУ 4 
ГБ, HDD 500 ГБ – 14 од. (2015),
Принтер НР Laser Jet – 1 од. (2017).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360. 
Visual Studio Community 2019, 
безкоштовне програмне 
забезпечення,
SQL Server Management Studio 18, 
вільне програмне забезпечення.

Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

ПП15.pdf 9702UrIXUkp1k2buTy
m33LIWcDFl1hk81b1/

Wwcv4p4=

Апаратне забезпечення:
15 Impression Intel Celeron J1800, ОЗУ 
4 ГБ, SSD 128 ГБ (2016),
БФП Еpson M2170 (2021).
Програмне забезпечення:
Microsoft 365, ліцензія 
Microsoft®Open Value 
SubscriptionEducation Solutions 
Agreement number V9775360,
Ramus Educational, вільне програмне 
забезпечення.

Дипломна робота підсумкова 
атестація

ПП24.pdf iYF9VyWyLyKObHGPD
3kwnBJFGYlr9sdaivikz

NMg/7k=

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК06.pdf xAR5F6RErqot/jRmjW
hdJ+5yl4FmXdEDTUH

52c9/gz4=

Українські історико-
гуманітарні студії

навчальна 
дисципліна

ОК03.pdf omrbIJRaoC9kNMJEd
7YC96260IrtG8bxx79M

6hKH+Ls=

 
* 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

60500 Литвинов 
Анатолій 
Леонідович

Професор, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом доктора 
наук TH 007328, 

виданий 
04.12.1987, 

Атестат 
професора ПP 

000119, виданий 
27.12.1991

43 Архітектура 
комп'ютерних 
систем

Статті:
1. Литвинов А. Л. 
Особливості навчального 
процесу з 
використанням 
electronics workbench у 
комп'ютерних 
дисциплінах / А. Л. 
Литвинов // Проблеми 
інженерно-педагогічної 
освіти. Збірник наукових 
праць. УІПА, Харків,  
2017. - № 54-55.  - С. 256-
268. 



2. Литвинов А. Л. 
Інформаційна технологія 
в Excel при виконанні 
індивідуально-
розрахункового завдання 
в курсі математична 
статистика / А. Л. 
Литвинов // Проблеми 
інженерно-педагогічної 
освіти. Збірник наукових 
праць. УІПА, Харків,  
2019. - № 64.  - С. 134-
142. 
3. Литвинов А.Л. 
Інформаційна технологія 
регресійно-
кореляційного аналізу 
для кореляційної 
решітки в Excel   / А. Л. 
Литвинов //Комунальне  
господарство міст. – 
2019. Том 6 № 152. – С. 
84-88.  
4. Litvinov A. L., 
Gavrilenko I. A. 
Information System of the 
Diagnostics of a 
Functional Reliability of 
Pipeline Systems// 
Комунальне 
господарство міст. Серія 
Технічні науки та 
архітектура : наук.-
техніч. збір-ник. - 2020. 
Том 4. - №157. С. 140 – 
145.
Навчальні посібники:
1. Литвинов А. Л. Теорія 
систем масового 
обслуговування  : навч. 
посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 166 с. 
2. Литвинов А. Л. Вища 
та прикладна 
математика з 
елементами 
інформаційних 
технологій (теорія 
ймовірностей, 
математична статистика, 
математичне 
програмування, 
управління запасами) : 
навч. посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 228 с.
Монографії.
1. Литвинов А.Л. 
Ймовірнісні моделі ціно 
утворювання на 
фінансових ринках // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Мезіна 
В.В., 2017. – 316 с. (С. 
228-236). 
2. Литвинов А.Л. 
Стохастичне 
моделювання підрозділу 
тренувальних 
випробувань 
приладобудівного 
виробництва // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 



/–  Харків: ФОП Андреєв 
К.В., 2018. – 313 с. (С. 
215-222). 
3. Litvinov A. L. Stochastic 
Modeling of Operating 
Devices of Computer 
Systems with Two-phase 
Request Processing // 
Information Systems and 
Innovative Technologies in 
Project and Program 
management : Collective 
Monograph edited by 
I.Linde, I.Chumachenko, 
V.Timofeyev – Riga, ISMA 
University, 2019. – 349p. 
(P. 208 – 219)
Патенти:
1. Литвинов А.Л. 
Багатоканальний 
пріоритетний пристрій 
для підключення 
абонентів до загальної 
магістралі з динамічним 
пріоритетом. Патент на  
корисну модель UA № 
113618 // Бюлетень  
«Промислова вартість. 
Винаходи. Промислові 
зразки. Корисна модель 
Товарні знаки. Знаки 
обслуговування. Сорти 
рослин». - №3. - 2017. 
2. Литвинов А.Л. 
Багатоканальний 
пріоритетний пристрій 
для підключення 
абонентів до загальної 
магістралі з груповими 
входами. Патент на   
корисну модель UA № 
122699 // Бюлетень  
«Промислова вартість. 
Винаходи. Промислові 
зразки. Корисна модель 
Товарні знаки. Знаки 
обслуговування. Сорти 
рослин». - №2. - 2018. 
3. Литвинов А.Л. 
Дворежимний 
багатоканальний 
пристрій для 
підключення абонентів 
до загальної магістралі. 
Патент на  корисну 
модель UA № 140044 // 
Бюллетень «Промислова 
вартість. Винаходи.  
Корисні моделі. 
Компонування 
напівпровідникових 
виробів» / Державне 
підприємство 
«Український інститут 
інтелектуальної 
власності». Бюлетень № 
3, книга 1, 2020.

Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук Бойко Ольга 
Василівна за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології 
на тему «Моделі та 
інформаційна технологія 
планування 
енергозабезпечення 
будівель з 
використанням 
відновлювальних джерел 
енергії», 02.11.2017. 
2. Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора технічних наук 
Косенко Віктор 
Васильович  за 



спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології 
на тему «Методологія 
ризик-адаптивного 
управління потоками 
даних 
інфокомунікаційних 
мереж систем критичної 
інфраструктури» , 
03.05.2018. 
3. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.089.04 при 
Харківському 
національному 
університеті міського 
господарства імені О.М. 
Бекетова (наказ МОН 
України № 527 від 
24.05.2018 р.) за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології.
1. Керівництво 
студенткою Кроль В.В., 
гр. ПУІА 2018-1, яка 
зайняла II призове місце 
на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2019 р., 
протокол № 13 засідання 
кафедри ПМ і ІТ від 
08.02.2019 р. 
2. Керівництво студентом 
Лисенко І.О., який 
зайняв I призове місце 
на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2020 р., 
протокол № 11 засідання 
кафедри КН та ІТ від 
12.02.2020 р.
Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра системотехніки, 
за темою «Ймовірнісне 
моделювання 
інформаційних систем», 
наказ № 155-02 від 
12.03.2018 р.

309937 Бредіхін 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Сумісництво

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
магістра, 

Український 
державний 
університет 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
076 

Підприємництво
, торгівля та 

біржова 
діяльність, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 780156, 
виданий 

12.11.1996, 
Атестат доцента 

ДЦ 009849, 
виданий 

16.12.2004

24 Об’єктно 
орієнтоване 
програмування

Кваліфікація:
Харківський інститут 
радіоелектроніки; 1992 
р., конструювання 
обчислювальної 
апаратури; інженер-
конструктор-технолог,
Кандидат технічних 
наук, 05.13.06 – 
автоматизація наукових 
досліджень.
Статті в журналах з 
наукометричної бази 
даних Scopus:  
1. Kalinichenko L.L., 
Chupyr O.M., Yanchenko 
N.V., Bredikhin V.M., 
Burlaka Ye.O.  Evaluating 
the Rail Transport 
Resource Potential 
Development Level 
International Journal of 
Engineering & Technology. 
Vol 7, No 4. – 2018, P. 
5302-5312. 
Статті: 
2. Бредіхін В.М., Чорна 
М.В. Кластерний підхід 
до розробки стратегії 
інноваційного розвитку 
регіонів // Економічна 
стратегія і перспективи 
розвитку сфери торгівлі 
та послуг: зб. наук. пр. / 
відпов. ред. О.І. Черевко. 
- Харків: ХДУХТ, 2018. – 



Вип. 1 (27). – С. 111-121. 
3. Бредіхін В.М., 
Калініченко Л.Л. 
Проблемні аспекти 
управління 
інноваційним 
потенціалом будівельних 
підприємств // 
Електронне фахове 
видання «Ефективна 
економіка» №7, 2018р. 
[Електронний ресурс] 
4. Бредіхін В.М., 
Вербицька В.І. 
Прогнозування 
загального часу 
виконання проекту // 
"Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління" № 4 (15) 
2018 р.
5. Бредіхін В.М., 
Вербицька В.І., 
Напрямки розвитку 
«зелених» інновацій та 
технологій в будівництві 
// Комунальне 
господарство міст, 2019, 
Том 7, № 153 Серія_ 
Економічні науки. 
Монографія:
Бредіхін В. М., 
Прокопенко М. В. ІТ-
індустрія та розвиток 
культури і креативу в 
Україні // Європейський 
вектор модернізації 
економіки: креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток: монографія / 
За заг. ред. д-ра екон. 
наук, проф. Л. Л. 
Калініченко. – Х. : ФОП 
Панов А. М., 2018. – 316 
с. (С. 37-42).
Член редакційної колегії 
наукового видання: 
журнал «Науковий 
вісник будівництва».

228297 Новожилова 
Марина 
Володимирівн
а

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом доктора 
наук ДД 001452, 

виданий 
11.10.2000, 

Атестат 
професора ПP 

001653, виданий 
20.06.2002

25 Прикладні 
задачі 
дискретного 
аналізу

Стаття в журналі з 
наукометричноі бази 
даних Web of Sciences.
1. Новожилова М.В.,  Чуб 
І.А.,  Матухно В.М. 
Визначення параметрів 
надзвичайної ситуації з 
вибухом хмар 
газоповітряної суміші  // 
Радіоелектроніка, 
інформатика, 
управління. – 2017.- №3, 
с. 71-78.  
Статті: 
1.   Новожилова М.В., 
Чуб О.І., Мележек Р.С. 
Метод реалізації 
прогнозної моделі 
виникнення 
надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру 
на мережах 
водопостачання 
мегаполісу // Science and 
Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences. – 
VIIІ(27). – Issue: 224. – 
2020. – С. 59-63.  
2. Новожилова М.В., 
Гудак Р.В., Чуб О.І. 
Оцінка  ефективності  
засобів  ліквідації 
надзвичайної ситуації 
природного характеру 
методами нечіткої логіки 
// Комунальне 
господарство міст. –  
2020. –   том 1. –  вип. 
154. –   С.126-133.  
3. Чуб І.А., Новожилова 



М.В., Гудак  В.В. 
Створення логістичної 
інформаційної системи з 
ліквідації наслідків 
гідрологічної 
надзвичайної ситуації 
природного характеру в 
гірській місцевості // 
Проблеми надзвичайних 
ситуацій. –  2020. – № 
31. – С.111-124.   
4. Чуб І.А., Новожилова 
М.В., Михайловська 
Ю.В., Гудак Р.В. 
Моделювання задачі 
розміщення ресурсів для 
ліквідації надзвичайної 
ситуації // Science and 
Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences. – 
2019. – VI(26). – Issue 
215.– С. 32-36.
 5. Новожилова М.В., Чуб 
О.І., Мележек Р.С. 
Модель функціонування 
логістичної 
інфраструктури 
мегаполіса в умовах 
надзвичайної ситуації 
техногенного характеру 
// Радіоелектроніка і 
інформатика. –  2018. –  
№ 4. – С. 26 – 31.
6. Новожилова М.В., 
Венгріна О.С., Побудова 
інформаційно-
аналітичної системи 
підтримки рішень щодо 
проекту редевелопменту. 
Науковий вісник НЛТУ 
України, 2017, т. 27, № 6, 
с. 160-163.
Навчальний посібник:
Новожилова М.В., 
Петрова О.О. Розробка 
експертних систем в 
середовищі Clips: 
навчальний посібник / 
Харків: ХНУМГ імені. 
О.М. Бекетова, 2019. – 
130с.  
Монографія:
1. Чуб О.І., Новожилова 
М.В., Мележик Р.С. 
Прогнозування 
параметрів надзвичайної 
ситуації техногенного 
характеру мегаполіса в 
умовах мегаполісу. 
Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі: монографія / 
ред. М.В.Новожилова / 
Харків: ХНУМГ імені. 
О.М. Бекетова, 2019. 
2. Новожилова М.В., Чуб 
О.І. Багатокритеріальна 
оптимізація ресурсного 
забезпечення 
відновлювальних робіт 
на інфраструктурних 
об’єктах. Монографія. – 
Харків: ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2017. –  150 с.

1 Робота у складі НМК 7 з 
інформаційних 
технологій, 
автоматизації та 
телекомунікацій (наказ 
МОН від 25.04.2019 № 
582)   2. Робота у складі 
робочої групи з 
розроблення стандартів 
вищої освіти України.

Науковий керівник 
наукової теми № ДР 
0116U005356  



“Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі”,  з 01.09.2017р. 
по  31.12.2020р.,
2. Член редколегії 
фахового наукового 
журналу "Математичне 
моделювання в техніці та 
технологіях", НТУ "ХПІ".  

Завідувач кафедри 
комп’ютерних наук  і 
інформаційних 
технологій (наказ 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова № 03-01 від 
17.01.2021. Додаткова 
угода № 9/2020 від 
01.02.2020)

Офіційний опонент 
дисертаційної роботи на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
фізико-математичних 
наук Кривцун О.В. за 
спеціальністю 01.05.02 - 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
на тему "Фрагментарні 
моделі задач трасування, 
пакування і логічного 
проектування" дата 
захисту 04.11.2017. 
2. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи на 
здобуття наукового 
ступеня доктора фізико-
математичних наук 
Пічугіної О.С. за 
спеціальністю 01.05.02 - 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи  
на тему "Моделювання 
евклідових 
комбінаторних 
конфігурацій", дата 
захисту 25.04.2019 . 
3. Офіційний опонент 
дисертаційної роботи на 
здобуття наукового 
ступеня доктора фізико-
математичних наук 
Барболіної Т.В. за 
спеціальністю 01.05.01 – 
теоретичні основи 
інформатики та 
кібернетики на тему 
"Теорія і методи 
комбінаторної 
оптимізації на 
розміщеннях: 
детерміновані та 
стохастичні задачі", дата 
захисту 21.02.2020  

1.Керівництво студентом 
(Князєв І.А. гр. М КН 
2019-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт за напрямом  
«Інформаційні системи і 
технології»,  тема роботи  
«Розробка прототипу 
рекомендаційної 
системи з опанування 
основ математики»  який 
зайняв призове місце I 
етапу   2019/2020 н.р.  
2.Керівництво студентом 
(Хижковий О.С. гр КНу 
2016-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт  за напрямом 
«Комп’ютерні науки», 
тема роботи «Створення 



веб-додатку для 
кластеризації даних 
щодо уподобань 
клієнтів», який зайняв 
призове місце I етапу  
2018/2019 н.р.  

165227 Погребняк 
Борис 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

KH 005502, 
виданий 

13.05.1994, 
Атестат доцента 
ДЦAP 003671, 

виданий 
02.04.1996

32 Основи цифрової 
схемотехніки

Навчальний посібник:
1. Погребняк Б. І. , 
Булаєнко М. В. 
Операційні системи : 
навч. посібник . – Харків 
: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 104 с. 
Монографія:
1. Погребняк Б. І. Методи 
побудови адекватної 
моделі інтелектуальної 
транспортної системи 
«Розумного міста» // 
Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі : монографія / 
за заг. ред. М. В. 
Новожилової ; [М. В. 
Новожилова, А. Л. 
Литвинов, В. Є. Зайцев 
та ін.] ; Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 293 с.

GeekBrains, Сертифікат 
«JavaScript. Начальный 
уровень», 18 травня 
2020,  
https://geekbrains.ru/certi
ficates/848725

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій:
1. Гринчак Н.В., 
Погребняк Б.И. Стенд 
для изучения 
микроконтроллеров в 
технических вузах. 
Материалы 6-й 
Международной научно-
технической 
конференции 
«Информационные 
системы и технологии 
ИСТ-2017», 11-16 
сентября, Харьков – 
Коблево, Х., 2017. – c. 
245-246. 
2. Погребняк Б.І., 
Одегова Е.О. ECMAScript 
2017 – останній реліз 
стандарту JavaScript. 
Матеріали IХ-ї 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Free and open source 
software», ХНУБА, 21-23 
листопада 2017 р. Харків, 
112 с., 
3. Погребняк Б.І., 
Драчева С.І. О 
надежности свободного 
программного 
обеспечения. Матеріали 
IХ-ї Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Free and 
open source software» 
ХНУБА, 21-23 листопада 
2017 р. Харків, 112 с. 
4.Погребняк Б.І., 
Одегова Е.О. Переваги і 
недоліки гібридних 
ноутбуків. Матеріали ХІ 
Всеукраїнської 
студентської науково-



технічної конференції 
«Сталий розвиток міст»  
(83-ї студентської 
науково-технічної 
конференції ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова) : в 4-х ч. / 
Ч. 4. – Харків : ХНУМГ 
ім. О.М.Бекетова, 2018.– 
218 с., 
5. Погребняк Б.І., 
Одегова Е.О. 
Асинхронний JavaScript. 
Матеріали ХІІ 
Всеукраїнської 
студентської науково-
технічної конференції 
«Сталий розвиток міст» 
(84-ї студентської 
науково-технічної 
конференції ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова) : в 4-х ч. 
/ Ч. 4. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2019. 
– 252 с.
6. Погребняк Б.І., 
Шарапа О. В. 
Використання технології 
блокчейн суб’єктами 
підприємницької 
діяльності. Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Сучасні тренди 
розвитку урбанізованих 
територій» – 22-24 
травня 2019 р Харків : 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2019. – 
112÷113 с., 

Член DOU – Спільнота 
розробників України – з 
10 грудня 2016 р., 
https://dou.ua/users/bori
s-pogrebnyak-1/

163715 Булаєнко 
Марина 
Володимирівн
а

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

KH 014470, 
виданий 

10.06.1997, 
Атестат доцента 

ДЦ 007523, 
виданий 

19.06.2003

28 Теорія 
ймовірностей, 
ймовірнісні 
процеси та 
математична 
статистика

Статті в журналах з 
наукометричної бази 
Scopus:
 Zarytskyi O. V., Kostenko 
O. B., Bulaienko M. V.  
Automation of geospatial 
objects converting to the 
classifications by 
European standards of 
data // Mathematical 
Modeling and Computing.  
–  2020. № 7(2). P. 228-
239. 
Навчальні посібники: 
1. Погребняк Б. І., 
Булаєнко  М. В. 
Операційні системи. 
навчальний посібник / 
Харків: ХНУМГ імені. 
О.М. Бекетова, 2017. – 
99с.  
2. Булаєнко М. В. Теорія 
ймовірностей і 
математична статистика 
: навч. посібник: [у 2 ч.] 
Частина 1 / М. В. 
Булаєнко, О. Б. Костенко 
; Харків. нац. ун-т міськ. 
гос-ва ім. О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2019. – ч.1, 
172 с.
Монографії:
1. Булаєнко М.В., 
Костенко О.Б., 
Зарицький О. В. Аналіз 
математичних методів 
декомпозиції в системах 
відтворення втрачених 
даних // Математичні 
моделі та новітні 
технології управління 
економічними та 



технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Мезіна 
В.В., 2017.  
2. Булаєнко М.В., 
Костенко О.Б., 
Зарицький О. В. 
Автоматизація 
конвертування 
просторових об'єктів до 
стандартів оновлених 
класифікаторів // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Панов 
А.М., 2018. 
3. Zarytskyi O. V., 
Kostenko O. B., Bulaienko 
M. V. Marking of 
incomplete information in 
the databases of 
topographic data using 
validation  / Information 
systems and innovative 
technologies in project and 
program management : 
Collective monograph 
edited by I.Linde, 
I.Chumachenko, 
V.Timofeyev – Riga: 
ISMA, 2019.  
4. Булаєнко М.В., 
Костенко О.Б., 
Зарицький О. В. 
Відтворення 
пропущених даних 
територій геопростору за 
допомогою продукційної 
моделі на онові 
паралельних обчислень. 
Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі: монографія / 
ред. М.В.Новожилова / 
Харків: ХНУМГ імені. 
О.М. Бекетова, 2019.

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій:
1. Bulaienko M., 
Martirosian M. F. 
Comparative analysis of 
the Quine and Carno map 
methods of minimization 
of boolean functions  / 
Forum for young 
researchers « Young 
researchers in the global 
world : vistas and 
challenges», Kharkiv, May 
25, 2018. – 236 p.
2.Bulaienko M., Babak K. 
Development of the doctor 
appointment booking 
system prototype / Forum 
for young researchers « 
Young researchers in the 
global world: vistas and 
challenges», Kharkiv, April 
25, 2019. – 323 p.
3.Bulaienko M., Besedina 
A. Analysis of data model 
types for big data 
representation / Forum 
for young researchers « 
Young researchers in the 
global world: vistas and 
challenges», Kharkiv, April 
25, 2019. – 323 p.
4.Bulaienko M., 
Bielienkova K.  
Mathematical methods of 
big data representation / 



Forum for young 
researchers « Young 
researchers in the global 
world: vistas and 
challenges», Kharkiv, April 
25, 2019. – 323 p.
5.Bulaienko M., Voronov 
D. Basics of working with 
Rasberry PI single-board 
computer / Young 
Researchers in the Global 
World : Vistas and 
Challenges : Book of 
papers of the 2020 
International Forum for 
Young Researchers, 
Kharkiv, April 24, 
September 25, 2020 / O. 
M. Beketov National 
University of Urban 
Econоmy in Kharkiv, 
TESOL – Ukraine [and 
oth.]. – Львів : «Галицька 
видавнича спілка», 2020. 
– 446 p.

1. Член оргкомітетів і  
журі з проведення I 
етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 06.02.2018 
р., протокол засідання 
кафедри ПМ і ІТ №13 від 
09.02.2018 р.

112052 Якунін 
Анатолій 
Вікторович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Факультет 
Інженерних 

мереж та 
екології міст

Диплом 
кандидата наук 

KH 013181, 
виданий 

10.01.1997, 
Атестат доцента 

ДЦ 001910, 
виданий 

20.04.2001

30 Вища 
математика

Кваліфікація: 
Харківський державний 
педагогічний інститут ім. 
Г.С. Сковороди, 1979 р., 
«фізика і математика», 
викладач фізики і 
математики.
Кандидат технічних 
наук, 05.13.04 – АСУ та 
системи обробки 
інформації, КН 
№013181, 1997 р.
Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки за 
темою «Реалізація 
сучасних навчальних 
технологій», свідоцтво 
№ 48, 2014 р. 
Харківський 
національний 
університет будівництва 
та архітектури, кафедра 
вищої математики, 
«Реалізація 
комп'ютерних 
навчальних технологій у 
математичній підготовці 
бакалаврів», наказ № 
94-02 від 29.01.2019 р., 
звіт.
Статті:
1. Якунін А. В. 
Математизація та її роль 
в електронному навчанні 
/ А. В. Якунін // 
Математика. 
Інформаційні технології. 
Освіта. – Луцьк : СНУ ім. 
Л. Українки, 2018. – С. 
151 – 161. 
2. Якунін А. В. Проблеми 
базової математичної 
підготовки 
першокурсників і 
підходи до її 
коригування / А. В. 
Якунін // Наукові праці : 
Наук. журн. – Т. 323. 
Вип. 311. Педагогіка.  – 
Миколаїв : Вид-во ЧНУ 
ім. Петра Могили, 2019. 
– С. 49 – 55.  



3. Фесенко Г. Г. 
Моніторинг системи 
освітнього менеджменту 
за моделями оцінки 
гендерної зрілості  (на 
прикладі університетів 
України) / Г. Г. Фесенко, 
А. В. Шахов, Т. Г. 
Фесенко, А. В. Якунін // 
Вісник НТУ «ХПІ». 
Серія: Стратегічне 
управління, управління 
портфелями, 
програмами та 
проектами. – Х. : НТУ 
«ХПІ», 2020. – № 1. – С. 
68–77. 
4. Фесенко Т. Г. 
Моделювання змісту 
проектів архітектурно-
просторової доступності 
вокзальних комплексів / 
Т. Г. Фесенко, Г. Г. 
Фесенко, Д. М. Мінаєв, А. 
В. Якунін // Вісник НТУ 
«ХПІ». Серія: 
Стратегічне управління, 
управління портфелями, 
програмами та 
проектами. – Х. : НТУ 
«ХПІ», 2018. – № 2 
(1225). – С. 59–68.
5. Фесенко Т. Г. 
Моніторинг залізничних 
вокзальних комплексів 
за моделями оцінки 
архітектурно-
просторової доступності 
/ Т. Г. Фесенко, Г. Г. 
Фесенко, А. В. Якунін, Г. 
В. Фесенко // 
Управління розвитком 
складних систем. – 2018. 
– № 34. – С. 68 – 77.
Навчальний посібник:
Колосов А. І. Теорія 
кривих і поверхонь для 
геоінформатиків : навч. 
посібник / А. І. Колосов,  
А. В. Якунін. − Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. − 172 с.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій:
1. Якунин А. В. Moodle в 
системе математической 
подготовки слушателей-
иностранцев / А. В. 
Якунин, А. А. Кузнецова 
// П’ята міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«MoodleMoot Ukraine 
2017. Теорія і практика 
використання системи 
управління навчанням 
Moodle». (Київ, КНУБА, 
26-27 травня 2017 р.) : 
тези доповідей. – Київ : 
КНУБА, 2017. – С 53.  
http://2017.moodlemoot.i
n.ua/course/view.php?
id=113 
2. Якунін А. В. 
Математизація як аспект 
випереджаючої освіти 
для сталого розвитку / А. 
В. Якунін // Сталий 
розвиток в умовах 
глобальних викликів : 
матеріали Всеукраїн. 
наук.-практ. інтернет-
конф., Харків, 7-8 квітня 
2017 р. / Харків. нац. ун-
т міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова та ін. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 



Бекетова, 2017. – С. 331–
332. 
3. Вероятные и 
детерминированные 
параметры бизнес-
администрирования в 
жилищно-комунальных 
отраслях / А.В. 
Соловйов, В.И. 
Торкатюк, Е.Б. Жихор, 
А.Г. Соболева, С.Ю. 
Юрьева, Н.П. Пан, А.В. 
Якунин // Матеріали ІІІ 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції «Бізнес-
адміністрування в 
умовах турбулентної 
економіки».  1 – 28 
лютого 2017 р., Харків. 
[Електронний ресурс] .
4. Якунін А. В. 
Математизація та її роль 
в електронному навчанні 
/ А. В. Якунін // VIІ 
Міжнародна науково-
практична конференція 
«Математика. 
Інформаційні технології. 
Освіта» (Луцьк – Світязь, 
СНУ ім. Л. Українки, 3–5 
червня 2018 р.) : тези 
доповідей. – Луцьк : СНУ 
ім. Л. Українки, 2018. – 
С. 190 – 191. 
5. Амарант А. В. 
Дифференциальная 
модель надежности 
подстанции с 
двукратным 
резервированием / А. В. 
Амарант, А. В. Якунин 
(науч. рук.) // Матеріали 
ІV-ї Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
студентів, аспірантів і 
молодих вчених 
«Актуальні проблеми 
сучасної енергетики», м. 
Херсон, 22–24 травня 
2019 р. – Херсон : ХНТУ, 
2019. – С. 33 – 35. 
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Диплом доктора 
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виданий 
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Атестат 
професора AП 

000817, виданий 
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15 Теорія 
алгоритмів

Статті в журналах, що 
індексуються 
наукометричною базою 
Scopus:
1. Kapustenko P., 
Demirskiy O., 
Tovazhnyanskyy L., 
Klemeš J., Vasilenko O., 
Kusakov S., Arsenyeva O., 
Khusanov A. (2018): 
Mathematical model of 
plate heat exchanger for 
utilisation of waste heat 
from condensable gaseous 
streams. // Chemical 
Engineering Transactions. 
‒ 2018. ‒ Vol. 70. ‒ C. 
2059-2064; 
https://doi.org/10.3303/C
ET1870344
2. Kapustenko P. O., 
Tovazhnyanskyy L. L., 
Arsenyeva O. P., Kusakov 
S. K., Zorenko V. V., 
Fedorenko O.Y. (2020): 
Computer modeling of 
plate heat exchanger for 
heat utilization fro

Учасник міжнародного 
проекту EC Project 
DISKNET – «Distributed 
Knowledge-Based Energy 



Saving Networks», №FP7-
PEOPLE-2011-IRSES-
294933 (2012–2016 р.)
2017-2018 р. - Alexander 
von Humboldt Fellowship
З 2016 року по сей час ‒ 
член редколегії науково-
практичного журналу 
«Вісник НТУ «ХПІ»: 
Інноваційні дослідження 
у наукових роботах 
студентів» 
З 2018 року по сей час ‒ 
член редколегії науково-
практичного журналу 
«Вісник НТУ «ХПІ»: 
Iнформатика i 
моделювання» 

60500 Литвинов 
Анатолій 
Леонідович

Професор, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом доктора 
наук TH 007328, 

виданий 
04.12.1987, 

Атестат 
професора ПP 

000119, виданий 
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43 Чисельні методи Статті:
1. Литвинов А. Л. 
Особливості навчального 
процесу з 
використанням 
electronics workbench у 
комп'ютерних 
дисциплінах / А. Л. 
Литвинов // Проблеми 
інженерно-педагогічної 
освіти. Збірник наукових 
праць. УІПА, Харків,  
2017. - № 54-55.  - С. 256-
268. 
2. Литвинов А. Л. 
Інформаційна технологія 
в Excel при виконанні 
індивідуально-
розрахункового завдання 
в курсі математична 
статистика / А. Л. 
Литвинов // Проблеми 
інженерно-педагогічної 
освіти. Збірник наукових 
праць. УІПА, Харків,  
2019. - № 64.  - С. 134-
142. 
3. Литвинов А.Л. 
Інформаційна технологія 
регресійно-
кореляційного аналізу 
для кореляційної 
решітки в Excel   / А. Л. 
Литвинов //Комунальне  
господарство міст. – 
2019. Том 6 № 152. – С. 
84-88.  
4. Litvinov A. L., 
Gavrilenko I. A. 
Information System of the 
Diagnostics of a 
Functional Reliability of 
Pipeline Systems// 
Комунальне 
господарство міст. Серія 
Технічні науки та 
архітектура : наук.-
техніч. збір-ник. - 2020. 
Том 4. - №157. С. 140 – 
145.
Навчальні посібники:
1. Литвинов А. Л. Теорія 
систем масового 
обслуговування  : навч. 
посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 166 с. 
2. Литвинов А. Л. Вища 
та прикладна 
математика з 
елементами 
інформаційних 
технологій (теорія 
ймовірностей, 
математична статистика, 
математичне 
програмування, 



управління запасами) : 
навч. посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 228 с.
Монографії.
1. Литвинов А.Л. 
Ймовірнісні моделі ціно 
утворювання на 
фінансових ринках // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Мезіна 
В.В., 2017. – 316 с. (С. 
228-236). 
2. Литвинов А.Л. 
Стохастичне 
моделювання підрозділу 
тренувальних 
випробувань 
приладобудівного 
виробництва // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Андреєв 
К.В., 2018. – 313 с. (С. 
215-222). 
3. Litvinov A. L. Stochastic 
Modeling of Operating 
Devices of Computer 
Systems with Two-phase 
Request Processing // 
Information Systems and 
Innovative Technologies in 
Project and Program 
management : Collective 
Monograph edited by 
I.Linde, I.Chumachenko, 
V.Timofeyev – Riga, ISMA 
University, 2019. – 349p. 
(P. 208 – 219)
Патенти:
1. Литвинов А.Л. 
Багатоканальний 
пріоритетний пристрій 
для підключення 
абонентів до загальної 
магістралі з динамічним 
пріоритетом. Патент на  
корисну модель UA № 
113618 // Бюлетень  
«Промислова вартість. 
Винаходи. Промислові 
зразки. Корисна модель 
Товарні знаки. Знаки 
обслуговування. Сорти 
рослин». - №3. - 2017. 
2. Литвинов А.Л. 
Багатоканальний 
пріоритетний пристрій 
для підключення 
абонентів до загальної 
магістралі з груповими 
входами. Патент на   
корисну модель UA № 
122699 // Бюлетень  
«Промислова вартість. 
Винаходи. Промислові 
зразки. Корисна модель 
Товарні знаки. Знаки 
обслуговування. Сорти 
рослин». - №2. - 2018. 
3. Литвинов А.Л. 
Дворежимний 
багатоканальний 
пристрій для 
підключення абонентів 
до загальної магістралі. 
Патент на  корисну 
модель UA № 140044 // 



Бюллетень «Промислова 
вартість. Винаходи.  
Корисні моделі. 
Компонування 
напівпровідникових 
виробів» / Державне 
підприємство 
«Український інститут 
інтелектуальної 
власності». Бюлетень № 
3, книга 1, 2020.

Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук Бойко Ольга 
Василівна за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології 
на тему «Моделі та 
інформаційна технологія 
планування 
енергозабезпечення 
будівель з 
використанням 
відновлювальних джерел 
енергії», 02.11.2017. 
2. Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора технічних наук 
Косенко Віктор 
Васильович  за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології 
на тему «Методологія 
ризик-адаптивного 
управління потоками 
даних 
інфокомунікаційних 
мереж систем критичної 
інфраструктури» , 
03.05.2018. 
3. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.089.04 при 
Харківському 
національному 
університеті міського 
господарства імені О.М. 
Бекетова (наказ МОН 
України № 527 від 
24.05.2018 р.) за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології.
1. Керівництво 
студенткою Кроль В.В., 
гр. ПУІА 2018-1, яка 
зайняла II призове місце 
на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2019 р., 
протокол № 13 засідання 
кафедри ПМ і ІТ від 
08.02.2019 р. 
2. Керівництво студентом 
Лисенко І.О., який 
зайняв I призове місце 
на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2020 р., 
протокол № 11 засідання 
кафедри КН та ІТ від 
12.02.2020 р.
Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра системотехніки, 
за темою «Ймовірнісне 
моделювання 
інформаційних систем», 
наказ № 155-02 від 
12.03.2018 р.

60500 Литвинов 
Анатолій 

Професор, 
Основне 

Навчально-
науковий 

Диплом доктора 
наук TH 007328, 

43 Основи наукових 
досліджень

Статті:
1. Литвинов А. Л. 



Леонідович місце роботи Інститут 
енергетичної, 

інформаційної та 
транспортної 

інфраструктури

виданий 
04.12.1987, 

Атестат 
професора ПP 

000119, виданий 
27.12.1991

Особливості навчального 
процесу з 
використанням 
electronics workbench у 
комп'ютерних 
дисциплінах / А. Л. 
Литвинов // Проблеми 
інженерно-педагогічної 
освіти. Збірник наукових 
праць. УІПА, Харків,  
2017. - № 54-55.  - С. 256-
268. 
2. Литвинов А. Л. 
Інформаційна технологія 
в Excel при виконанні 
індивідуально-
розрахункового завдання 
в курсі математична 
статистика / А. Л. 
Литвинов // Проблеми 
інженерно-педагогічної 
освіти. Збірник наукових 
праць. УІПА, Харків,  
2019. - № 64.  - С. 134-
142. 
3. Литвинов А.Л. 
Інформаційна технологія 
регресійно-
кореляційного аналізу 
для кореляційної 
решітки в Excel   / А. Л. 
Литвинов //Комунальне  
господарство міст. – 
2019. Том 6 № 152. – С. 
84-88.  
4. Litvinov A. L., 
Gavrilenko I. A. 
Information System of the 
Diagnostics of a 
Functional Reliability of 
Pipeline Systems// 
Комунальне 
господарство міст. Серія 
Технічні науки та 
архітектура : наук.-
техніч. збір-ник. - 2020. 
Том 4. - №157. С. 140 – 
145.
Навчальні посібники:
1. Литвинов А. Л. Теорія 
систем масового 
обслуговування  : навч. 
посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2018. – 166 с. 
2. Литвинов А. Л. Вища 
та прикладна 
математика з 
елементами 
інформаційних 
технологій (теорія 
ймовірностей, 
математична статистика, 
математичне 
програмування, 
управління запасами) : 
навч. посібник / А. Л. 
Литвинов ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. – 228 с.
Монографії.
1. Литвинов А.Л. 
Ймовірнісні моделі ціно 
утворювання на 
фінансових ринках // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Мезіна 
В.В., 2017. – 316 с. (С. 
228-236). 
2. Литвинов А.Л. 



Стохастичне 
моделювання підрозділу 
тренувальних 
випробувань 
приладобудівного 
виробництва // 
Математичні моделі та 
новітні технології 
управління 
економічними та 
технічними системами: 
колективна монографія 
/–  Харків: ФОП Андреєв 
К.В., 2018. – 313 с. (С. 
215-222). 
3. Litvinov A. L. Stochastic 
Modeling of Operating 
Devices of Computer 
Systems with Two-phase 
Request Processing // 
Information Systems and 
Innovative Technologies in 
Project and Program 
management : Collective 
Monograph edited by 
I.Linde, I.Chumachenko, 
V.Timofeyev – Riga, ISMA 
University, 2019. – 349p. 
(P. 208 – 219)
Патенти:
1. Литвинов А.Л. 
Багатоканальний 
пріоритетний пристрій 
для підключення 
абонентів до загальної 
магістралі з динамічним 
пріоритетом. Патент на  
корисну модель UA № 
113618 // Бюлетень  
«Промислова вартість. 
Винаходи. Промислові 
зразки. Корисна модель 
Товарні знаки. Знаки 
обслуговування. Сорти 
рослин». - №3. - 2017. 
2. Литвинов А.Л. 
Багатоканальний 
пріоритетний пристрій 
для підключення 
абонентів до загальної 
магістралі з груповими 
входами. Патент на   
корисну модель UA № 
122699 // Бюлетень  
«Промислова вартість. 
Винаходи. Промислові 
зразки. Корисна модель 
Товарні знаки. Знаки 
обслуговування. Сорти 
рослин». - №2. - 2018. 
3. Литвинов А.Л. 
Дворежимний 
багатоканальний 
пристрій для 
підключення абонентів 
до загальної магістралі. 
Патент на  корисну 
модель UA № 140044 // 
Бюллетень «Промислова 
вартість. Винаходи.  
Корисні моделі. 
Компонування 
напівпровідникових 
виробів» / Державне 
підприємство 
«Український інститут 
інтелектуальної 
власності». Бюлетень № 
3, книга 1, 2020.

Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук Бойко Ольга 
Василівна за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології 
на тему «Моделі та 
інформаційна технологія 



планування 
енергозабезпечення 
будівель з 
використанням 
відновлювальних джерел 
енергії», 02.11.2017. 
2. Офіційний опонент 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора технічних наук 
Косенко Віктор 
Васильович  за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології 
на тему «Методологія 
ризик-адаптивного 
управління потоками 
даних 
інфокомунікаційних 
мереж систем критичної 
інфраструктури» , 
03.05.2018. 
3. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 64.089.04 при 
Харківському 
національному 
університеті міського 
господарства імені О.М. 
Бекетова (наказ МОН 
України № 527 від 
24.05.2018 р.) за 
спеціальністю 05.13.06 – 
інформаційні технології.
1. Керівництво 
студенткою Кроль В.В., 
гр. ПУІА 2018-1, яка 
зайняла II призове місце 
на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2019 р., 
протокол № 13 засідання 
кафедри ПМ і ІТ від 
08.02.2019 р. 
2. Керівництво студентом 
Лисенко І.О., який 
зайняв I призове місце 
на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2020 р., 
протокол № 11 засідання 
кафедри КН та ІТ від 
12.02.2020 р.
Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра системотехніки, 
за темою «Ймовірнісне 
моделювання 
інформаційних систем», 
наказ № 155-02 від 
12.03.2018 р.

309937 Бредіхін 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Сумісництво

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
магістра, 

Український 
державний 
університет 

залізничного 
транспорту, рік 

закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
076 

Підприємництво
, торгівля та 

біржова 
діяльність, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 780156, 
виданий 

12.11.1996, 
Атестат доцента 

ДЦ 009849, 
виданий 

16.12.2004

24 Інтелектуальний 
аналіз даних

Кваліфікація:
Харківський інститут 
радіоелектроніки; 1992 
р., конструювання 
обчислювальної 
апаратури; інженер-
конструктор-технолог,
Кандидат технічних 
наук, 05.13.06 – 
автоматизація наукових 
досліджень.
Статті в журналах з 
наукометричної бази 
даних Scopus:  
1. Kalinichenko L.L., 
Chupyr O.M., Yanchenko 
N.V., Bredikhin V.M., 
Burlaka Ye.O.  Evaluating 
the Rail Transport 
Resource Potential 
Development Level 
International Journal of 
Engineering & Technology. 
Vol 7, No 4. – 2018, P. 
5302-5312. 



Статті: 
2. Бредіхін В.М., Чорна 
М.В. Кластерний підхід 
до розробки стратегії 
інноваційного розвитку 
регіонів // Економічна 
стратегія і перспективи 
розвитку сфери торгівлі 
та послуг: зб. наук. пр. / 
відпов. ред. О.І. Черевко. 
- Харків: ХДУХТ, 2018. – 
Вип. 1 (27). – С. 111-121. 
3. Бредіхін В.М., 
Калініченко Л.Л. 
Проблемні аспекти 
управління 
інноваційним 
потенціалом будівельних 
підприємств // 
Електронне фахове 
видання «Ефективна 
економіка» №7, 2018р. 
[Електронний ресурс] 
4. Бредіхін В.М., 
Вербицька В.І. 
Прогнозування 
загального часу 
виконання проекту // 
"Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління" № 4 (15) 
2018 р.
5. Бредіхін В.М., 
Вербицька В.І., 
Напрямки розвитку 
«зелених» інновацій та 
технологій в будівництві 
// Комунальне 
господарство міст, 2019, 
Том 7, № 153 Серія_ 
Економічні науки. 
Монографія:
Бредіхін В. М., 
Прокопенко М. В. ІТ-
індустрія та розвиток 
культури і креативу в 
Україні // Європейський 
вектор модернізації 
економіки: креативність, 
прозорість та сталий 
розвиток: монографія / 
За заг. ред. д-ра екон. 
наук, проф. Л. Л. 
Калініченко. – Х. : ФОП 
Панов А. М., 2018. – 316 
с. (С. 37-42).
Член редакційної колегії 
наукового видання: 
журнал «Науковий 
вісник будівництва».

171264 Карпенко 
Микола 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

KД 009424, 
виданий 

20.12.1989, 
Атестат доцента 
ДЦAE 001252, 

виданий 
25.02.1999

29 Технології 
створення 
програмних 
продуктів та 
інформаційних 
систем

Кваліфікація:
Харківський інститут 
радіоелектроніки, 1983 р. 
автоматизовані системи 
управління, інженер-
системотехнік. 
Кандидат технічних наук 
05.13.06 - 
Автоматизовані системи 
управління.
Статті:
1. Карпенко М. Ю. 
Нейромережева 
інформаційна технологія 
обробки сигналів зони 
надзвичайної ситуації / 
М. Ю. Карпенко, Е. К. 
Назіров, Т. О. Назірова. 
// Вісник Хмельницького 
національного 
університету. – 2018. – 
№5. – С. 13–16. 
2. Карпенко М. Ю. 
Методи збору та 
класифікації даних за 
допомогою саундлетної 
байєсівської нейронної 
мережі / М. Ю. 
Карпенко, Е. К. Назіров, 



Т. О. Назірова. // Вісник 
ХНТУ «Інформаційні 
технології». – 2018. – 
№3(66), том 1. – С. 332-
337. 
3. Карпенко Н.Ю., 
Новожилова М.В., Чуб 
И.А. Метод мінімізації 
впливу надзвичайної 
ситуації з можливими 
викидами небезпечних 
хімічних речовин в 
атмосферу // Системи 
управління, навігації і 
зв’язку. – 2017. – № 4. – 
С. 16-19. 
4. Карпенко М.Ю., 
Штельма О.М. Моделі 
розподілу ресурсів у 
ієрархічних системах 
управління // 
Комунальне 
господарство міст. – 
2020. – Вип. 154. – с. 120-
125. 
5. Карпенко М.Ю., 
Штельма О.М. 
Динамічна модель 
економічної рівноваги як 
складова системи 
дистанційного навчання 
// Комунальне 
господарство міст. – 
2020. – Вип. 156. – с. 88-
93.
Навчальний посібник:
Карпенко М. Ю., 
Манакова Н. О., 
Гавриленко І. О. 
Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем: 
навч. посібник. – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2017. – 94 
с.

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій:
1. Карпенко М. Ю. 
Модель розподілу 
ресурсів у багаторівневій 
системі управління / 
Карпенко М. Ю., 
Гавриленко І. О. // 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тренди розвитку 
урбанізованих 
територій», м. Харків, 
22-24 травня 2019 р. С. 
119-120.  
2. Карпенко М. Ю. The 
resource allocation model 
in multi-level system of 
governance / Карпенко 
М. Ю., Гавриленко І. О. 
// Матеріали  VII 
міжнар. наук.-техн. 
конференція 
«Інформаційні системи 
та технології ІСТ-2018». 
– Харків,  ХНУРЕ. – 
2018. С 55-60. 
3. Карпенко М. Ю. Метод 
идентификации звука 
для системы оповещения 
в чрезвычайніх 
ситуациях "АСЕН" / М. 
Ю. Карпенко, Е. К. 
Назіров. // Материалы 
6-й Международной 
научно-технической 
конференции ИСТ2017. - 
Харьков. – 2017. – С. 
230–231. 



4. Карпенко М. Ю. 
Модель «Економічна 
рівновага» як складова 
системи дистанційного 
навчання / М. Ю. 
Карпенко, Штельма 
О.М., Стрюк К. М. // 
Материалы 6-й 
Международной научно-
технической 
конференции ИСТ2017. - 
Харьков. – 2017. – С. 
259–260. 
5. Карпенко М. Ю. 
Математическая модель 
иерархических бизнес-
процессов / М. Ю. 
Карпенко // Матеріали 
VI Міжнародної науково-
практичної конференції  
«Стратегічна аналітика 
та антикорупційний 
захист фінансово-
економічної безпеки 
держави, регіону, 
суб’єктів 
господарювання. - 
Харьков. – 2017. – С. 95-
96.

Керівництво студентом 
(Сазонов М. О. гр. МКН 
2018-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт з напряму 
«Інформаційні 
технології», тема 
«Розробка 
інформаційно-
комунікаційної системи 
підприємства на базі 
методології IP-
телефонії», 2018 р.  який 
зайняв призове місце на 
I етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.

Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua -  
https://dou.ua/users/niko
laj-karpenko/

Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра інформаційних 
управляючих систем за 
темою «Вивчення 
сучасного науково-
практичного та 
педагогічного досвіду з 
питань проектування 
інформаційних систем та 
програмних продуктів, 
розробки та 
налаштування 
комп’ютерних мереж, 
організації електронного 
документообігу в 
професійній діяльності», 
наказ № від 872-02 від 
19.10.2017 р.

171264 Карпенко 
Микола 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
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О.М.Бекетова, протокол 
№ 11 засідання кафедри 
КН та ІТ від 12.02.2020 р.
Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua - - 
https://dou.ua/users/tety



ana-senchuk-1/-

Участь у Kharkiv IT 
Cluster як Ментор: КЗ 
"Солоницівський ліцей 
№1" Дергачівської 
районної ради  
Харківської області з 
освітної платформи 
Kids2IT(https://it-
kharkiv.com/kharkiv-it-
cluster-rozshyryuye-
mezhi-razom-z-kids2it/?
fbclid=IwAR3X4dmUoEm
DNR41O68q28p1ohEBga
RktLu-
ble1ouh2eRDDycAOaDeeC
Tg); 
КЗ "Мереф`янський 
ліцей №4" з проектом 
"Година коду" - це 
міжнародний 
волонтерський рух, що 
призначений для 
демістифікації 
програмування і 
залучення учасників до 
сфери інформатики 
(https://www.facebook.co
m/events/5629235545429
63/).

Стажування:
Харківський 
технологічний 
університет «ШАГ», 
свідоцтво № ПК-002, 
Вивчення сучасного 
науково-практичного та 
педагогічного досвіду 
щодо викладання 
дисциплін з 
використанням 
інформаційних 
технологій, наказ № 180-
02 від 03.03.2020 р.

171264 Карпенко 
Микола 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

KД 009424, 
виданий 

20.12.1989, 
Атестат доцента 
ДЦAE 001252, 

виданий 
25.02.1999

29 Комп’ютерна 
графіка 

Кваліфікація:
Харківський інститут 
радіоелектроніки, 1983 р. 
автоматизовані системи 
управління, інженер-
системотехнік. 
Кандидат технічних наук 
05.13.06 - 
Автоматизовані системи 
управління.
Статті:
1. Карпенко М. Ю. 
Нейромережева 
інформаційна технологія 
обробки сигналів зони 
надзвичайної ситуації / 
М. Ю. Карпенко, Е. К. 
Назіров, Т. О. Назірова. 
// Вісник Хмельницького 
національного 
університету. – 2018. – 
№5. – С. 13–16. 
2. Карпенко М. Ю. 
Методи збору та 
класифікації даних за 
допомогою саундлетної 
байєсівської нейронної 
мережі / М. Ю. 
Карпенко, Е. К. Назіров, 
Т. О. Назірова. // Вісник 
ХНТУ «Інформаційні 
технології». – 2018. – 
№3(66), том 1. – С. 332-
337. 
3. Карпенко Н.Ю., 
Новожилова М.В., Чуб 
И.А. Метод мінімізації 
впливу надзвичайної 
ситуації з можливими 
викидами небезпечних 
хімічних речовин в 
атмосферу // Системи 



управління, навігації і 
зв’язку. – 2017. – № 4. – 
С. 16-19. 
4. Карпенко М.Ю., 
Штельма О.М. Моделі 
розподілу ресурсів у 
ієрархічних системах 
управління // 
Комунальне 
господарство міст. – 
2020. – Вип. 154. – с. 120-
125. 
5. Карпенко М.Ю., 
Штельма О.М. 
Динамічна модель 
економічної рівноваги як 
складова системи 
дистанційного навчання 
// Комунальне 
господарство міст. – 
2020. – Вип. 156. – с. 88-
93.
Навчальний посібник:
Карпенко М. Ю., 
Манакова Н. О., 
Гавриленко І. О. 
Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем: 
навч. посібник. – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2017. – 94 
с.

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій:
1. Карпенко М. Ю. 
Модель розподілу 
ресурсів у багаторівневій 
системі управління / 
Карпенко М. Ю., 
Гавриленко І. О. // 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тренди розвитку 
урбанізованих 
територій», м. Харків, 
22-24 травня 2019 р. С. 
119-120.  
2. Карпенко М. Ю. The 
resource allocation model 
in multi-level system of 
governance / Карпенко 
М. Ю., Гавриленко І. О. 
// Матеріали  VII 
міжнар. наук.-техн. 
конференція 
«Інформаційні системи 
та технології ІСТ-2018». 
– Харків,  ХНУРЕ. – 
2018. С 55-60. 
3. Карпенко М. Ю. Метод 
идентификации звука 
для системы оповещения 
в чрезвычайніх 
ситуациях "АСЕН" / М. 
Ю. Карпенко, Е. К. 
Назіров. // Материалы 
6-й Международной 
научно-технической 
конференции ИСТ2017. - 
Харьков. – 2017. – С. 
230–231. 
4. Карпенко М. Ю. 
Модель «Економічна 
рівновага» як складова 
системи дистанційного 
навчання / М. Ю. 
Карпенко, Штельма 
О.М., Стрюк К. М. // 
Материалы 6-й 
Международной научно-
технической 
конференции ИСТ2017. - 
Харьков. – 2017. – С. 
259–260. 



5. Карпенко М. Ю. 
Математическая модель 
иерархических бизнес-
процессов / М. Ю. 
Карпенко // Матеріали 
VI Міжнародної науково-
практичної конференції  
«Стратегічна аналітика 
та антикорупційний 
захист фінансово-
економічної безпеки 
держави, регіону, 
суб’єктів 
господарювання. - 
Харьков. – 2017. – С. 95-
96.

Керівництво студентом 
(Сазонов М. О. гр. МКН 
2018-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт з напряму 
«Інформаційні 
технології», тема 
«Розробка 
інформаційно-
комунікаційної системи 
підприємства на базі 
методології IP-
телефонії», 2018 р.  який 
зайняв призове місце на 
I етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт.

Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua -  
https://dou.ua/users/niko
laj-karpenko/

Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра інформаційних 
управляючих систем за 
темою «Вивчення 
сучасного науково-
практичного та 
педагогічного досвіду з 
питань проектування 
інформаційних систем та 
програмних продуктів, 
розробки та 
налаштування 
комп’ютерних мереж, 
організації електронного 
документообігу в 
професійній діяльності», 
наказ № від 872-02 від 
19.10.2017 р.

279668 Яковлева 
Ірина 
Олександрівн
а

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

KH 009330, 
виданий 

26.12.1995, 
Атестат доцента 
ДЦAE 001084, 

виданий 
24.12.1998

21 Методи та 
системи 
штучного 
інтелекту

Статті: 
1. Komyak, V., Sobol, O., 
Yakovleva, I., Komyak, V., 
Kartashov, O., Danilin, A., 
Lyashevskaya, O. 
Computer simulation of 
the partitioning by 
mutually orthogonal lines 
// 15th International 
Conference on the 
Experience of Designing 
and Application of CAD 
Systems, CADSM 2019 - 
Proceedings, pp. 16-19 
(2019). Видання 
включено до МНБ 
Scopus.  
2. Kartashov, O., Komyak, 
V., Shekhovtsov, S., Sobol, 
O., Yakovleva, I. Modeling 
and simulation of coverage 
problem in geometric 
design sytems    // 15th 
International Conference 
on the Experience of 



Designing and Application 
of CAD Systems, CADSM 
2019 – Proceedings, pp. 
20-23 (2019) . Видання 
включено до МНБ 
Scopus. 
Монографія: 
1. Пічугіна О. С., 
Яковлева І. О. 
Математичне 
моделювання 
комбінаторних задач 
транспортної логістики в 
міському господарстві. 
Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі: монографія / 
ред. М.В.Новожилова / 
Харків: ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2020.
Відповідальний 
виконавець 
держбюджетної теми 
“Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі”, № ДР 
0116U005356  з 3.12.2019 
по 31.12.2020      
1. Робота у складі 
організаційного комітету 
Першого туру  
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 06.02.2019 
р., ХНУМГ імені 
О.М.Бекетова, протокол 
№ 8  від 23.01.2019 р.                                                    
2. Член оргкомітету і  
журі з проведення I 
етапу Всеукраїнської 
Олімпіади з 
інформатики та I етапу 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
комп'ютерних наук, 
11.02.2020 р., ХНУМГ 
імені О.М.Бекетова, 
протокол №11 вiд 
12.02.2020 р. 
Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua – 
Спілка розробників 
України - 
https://dou.ua/users/irinr
-yakovleva/ 
https://dou.ua/lenta/colu
mns/dual-education-in-
ukraine/

170429 Бочаров Борис 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

ДK 033820, 
виданий 

13.04.2006, 
Атестат доцента 

12ДЦ 020689, 
виданий 

23.12.2008

31 Веб-технології Монографія :
 1. Бочаров Б.П., 
Новожилова М.В., 
Впровадження 
дисципліни 
«Застосування моделей і 
методів data science в 
професійній діяльності» 
в освітній процес 
ХНУМГ.  Інформаційні 
системи і технології в 
міському просторі: 
монографія / ред. 
М.В.Новожилова / 
Харків: ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2021. 
Навчальні посібники: 
1. Bocharov B. Tutorial on 
the course «Computer 
Graphics» (in english) (for 
the 2rd year full-time 
students for the Bachelor 
by specialty 122 – 
Computer Science and 
Information Technology) 
// Boris Bocharov, Maria 
Voevodina – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2018. – 



146 c. 
2. Bocharov B. Tutorial on 
the course «Scripting 
Programming Languages» 
(in english) (for the 2rd 
year full-time students for 
the Bachelor by specialty 
122 – Computer Science 
and Information 
Technology) // Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2020. – 
105 c. 
Керівництво студентом, 
який зайняв I призове  
місце на I етапу 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики 09.02.2018, 
протокол №13 вiд 
09.02.2018 р. Бобрієхова 
К.М., гр. КН 2016-1.
Провідний інженер-
програміст бібліотеки 
ХНУМГ. З 03.03.2003 р. 
(наказ №126-02 від 
03.03.2003 р.) по 
07.06.2010 р. (наказ 
№365-02 від 02.06.2010 
р.)

309977 Гаврилова 
Олена 
Валентинівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

економіки і 
менеджменту

22 Іноземна мова Кваліфікація: 
Харківський інститут 
соціального прогресу, 
1996, спеціальність 
Англійська мова та 
література, кваліфікація 
філолог, викладач 
англійської та німецької 
мови, референт-
перекладач.
Стаття в журналі, який 
включено до 
наукометричної бази 
Scopus.
 1. O.Tarabanovska, Ye. 
Moshtagh, M. Osinska, M. 
Ryzhenko, O.Havrylova. 
Adequacy and Equivalence 
of the Texts Translated via 
Machine Translation 
Systems. / Journal of 
Theoretical and Applied 
Information Technology, 
Vol. 98, No 16 / 3337-3351 
pp., Islamabad, 
PAKISTAN, 2020.
Статті:
1. Гаврилова О.В. Місце 
комп’ютерної 
термінології в 
українській мові. / 
Лінгвістичні 
дослідження: Збірник 
наукових праць (ХНПУ 
ім. Г.С. Сковороди). – 
Харків, 2017. – Вип. 45.– 
С. 189-193.
2. Гаврилова О.В. 
Лексика мобільних 
телефонів в українській 
мові. / Мова і культура. 
Науковий журнал. – К.: 
Видавничий дім Дмитра 
Бураго, 2017. – Вип. 20. – 
Т. IV (189). – С. 146-150.
3. Гаврилова О.В. 
Термінологія 
комп’ютерного 
програмного 
забезпечення. / 
Дослідження з 
лексикології і граматики 
української мови: зб. 
наук. пр./ за ред. проф. І. 
С. Попової. Дніпро:Ліра, 
2017. Вип. 18. – С. 11-17.



4. Гаврилова О.В. Назви 
операційних систем як 
проблема сучасного 
термінознавства. / 
Наукові записки. – 
Випуск 165. – Серія: 
Філологічні науки – 
Кропивницький: 
Видавництво «КОД», 
2018. – С. 344-349.
5. Варава І.М., Гаврилова 
О.В. Навчання 
аналітичного читання на 
основі творів А.Конан-
Дойля "Собака 
Баскервілів" і 
"Загублений світ". / 
Інноваційна педагогіка. 
(науковий журнал). - ПУ 
«Причорноморський 
науково-дослідний 
інститут економіки та 
інновацій»: Видавничий 
дім «Гельветика», 2019. - 
96-99.
6. Гаврилова О.В. 
Комп'ютерна лексика у 
професійному вживанні. 
/ Наукові записки. – 
Випуск 187. – Серія: 
Філологічні науки – 
Кропивницький: 
Видавництво «КОД», 
2020. – С. 58-63.
 
Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 
«Малої академії наук 
України», 2017, 2018 рр.
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) публікацій:
1. Гаврилова О.В. 
Підходи до викладення 
мов. // Тези доповідей 
науково-методичної 
конференції кафедр 
академії. – Х.: УкрДУЗТ, 
2017.
2. Гаврилова О.В. Мовні 
одиниці в творчості 
Василя Стуса. // 
Комунікативний 
дискурс: наукова 
рецепція та стилістика 
перекладу: зб. матеріалів 
Всеукраїнської наук.-
практ. конф., Київ, 15-16 
березня, 2018р. – К.: 
Міленіум, 2018. – С. 16-
17.
3. Гаврилова О.В., 
Золотаревська Л.І. 
Когнітивний підхід до 
викладення іноземних 
мов. // ІV Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Сучасний рух науки». 
Сучасний рух науки: тези 
доп. IV міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції, 6-
7 грудня 2018 р. – 
Дніпро, 2018. – С. 246-
249.
4. O.Havrylova, 
L.Zolotarevska. 
Organization of students’ 
independent work in 
higher educational 
establishments. // Batumi, 
Georgia, Volume II, 
December 13-14, 2018 1st 
International Scientific 
and Practical Conference 



«Imperatives of 
development of civil 
society in promoting 
national competitiveness», 
р. 269-272.
5. O.Havrylova, 
L.Zolotarevska. Student’s 
individual work under the 
conditions of credit based 
modular learning. // 
Thinking Globally – 
Teaching Locally: Books of 
Papers of the 2019 
National TESOL-Ukraine 
Convention. – April 9-10, 
2019 / Publishing House 
I.Ivanchenka, 2019 – p. 
220-222.
6. O.Havrylova. 
Information-Computer 
Technologies In 
Educational Process. // 
Proceedings of the 1st 
International Symposium 
on Intellectual Economics, 
Management and 
Education, September 20, 
2019. Vilnius Gediminas 
Technical University. 
Vilnius: Vilnius Gediminas 
Technical University, 
2019. p.276-279.
7. Гаврилова О. 
Термінологізація та 
детермінологізація в 
українській мові. // Світ 
мови – світ у мові: 
матеріали V 
Міжнародної наукової 
конференції (м. Київ, 24-
25 жовтня 2019р.; 
Національний 
педагогічний університет 
ім. М.П.Драгоманова): 
тези доповідей. – Київ: 
Вид-во НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, 2019. 
– с. 36-38.
8. Tetyana Mykhaylova, 
Olena Havrylova. Types of 
division the computer 
vocabulary Into thematic 
groups. // Young 
Researchers In The Global 
World: Vistas And 
Challenges. Book of 
Papers of the 2020 
International Forum For 
Young Researchers. (April 
24, September 25, 2020). 
343-349 р.
Член  Української філії 
Міжнародного 
об’єднання  викладачів 
англійської мови TESOL 
– Україна. Членський 
білет № 341 від 3.03.19.

Свідоцтво про 
підвищення кваліфікації 
серія ПК № 317, 
02.06.2020р., КПК ЦОП 
ХНАДУ, тема 
«Інформаційно-
комп’ютерні технології у 
викладанні іноземних 
мов»

177901 Яцюк Микола 
Володимиров
ич

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Факультет по 
роботі з 

іноземними 
студентами

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010439, 
виданий 

16.05.2001, 
Атестат доцента 
02ДЦ 000880, 

виданий 
19.02.2004

28 Українські 
історико-
гуманітарні 
студії

Харківський державний 
університет ім. О. М. 
Горького, 1991 р., 
політична історія, 
викладач політичної 
історії і соціально-
політичних дисциплін у 
вузах та середніх 
навчальних закладах



Харківський державний 
університет ім. О. М. 
Горького, 1991 р., 
політична історія, 
викладач політичної 
історії і соціально-
політичних дисциплін у 
вузах та середніх 
навчальних закладах, 
кандидат історичних 
наук, 07.00.01 – історія 
України, 2001 р. 
 доцент кафедри історії і 
культурології, атестат 
02ДЦ № 000880, 2004 
р. 
Статті  

1. Яцюк М. В. 
Колонізаційне значення 
православних 
монастирів Слобідської 
України (друга половина 
ХVІІ ст.) / Історія релігій 
в Україні: науковий 
щорічник/ упоряд. О. 
Киричук, М. Омельчук, І. 
Орлевич. – Л.: Інститут 
релігієзнавства – філія 
Львівського музею історії 
релігії; Вид-во «Логос», 
2017. – Книга І. – С. 516-
528.  
2. Яцюк Микола. 
Антирелігійна політика 
радянської влади і 
кризові явища в 
Харківській єпархії 
Українського екзархату 
Російської православної 
церкви у 30-х роках ХХ 
ст. / Збірник наукових 
праць. Серія «Історія та 
географія» / Харк. нац. 
пед. ун-т ім. Г. С. 
Сковороди. Харків: 
Колегіум, 2018. С. 59-67.   
3. Яцюк Микола. 
Секуляризаційна 
реформа в Російській 
імперії ХVІІІ ст. і 
закриття Слобідсько-
українських монастирів 
Бєлгородської єпархії 
РПЦ / Науковий 
щорічник «Історія 
релігій в Україні / за заг. 
ред. О. Киричук, І. 
Орлевич, М. Омельчук; 
Львівський музей історії 
релігії; Інститут 
української археографії 
та джерелознавства ім. 
М. С. Грушевського; 
Інститут філософії ім.. Г. 
С. Сковороди. Львів: 
«Логос», 2019. Вип. 29. 
С. 95-113.  
4. Яцюк Микола 
Володимирович. 
Суспільно-політичні і 
церковно-релігійні 
причини розколу в 
харківській єпархії 
українського екзархату 
російської православної 
церкви у 20-х роках ХХ 
століття / Збірник 
наукових праць. Серія 
«Історія та географія» / 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. 
С. Сковороди. Харків: 
Колегіум, 2020. С. 59-67.   
5. Яцюк М.В. Суспільно-
політичні і церковно-
релігійні причини 
розколу в Харківській 
єпархії Українського 
Екзархату Російської 
Православної Церкви у 



20-х роках ХХ століття / 
Збірник наукових праць. 
Серія «Історія та 
географія» / Харк. нац. 
пед. ун-т ім. Г.С. 
Сковороди. – Харків: 
Колегіум. Вип. 56. – 
2019. – С. 66-73. 

 

91068 Костенко 
Олександр 
Борисович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

ФM 037066, 
виданий 

20.12.1989, 
Атестат доцента 
ДЦAP 003670, 

виданий 
02.04.1996

28 Організація баз 
даних та знань

Стаття в журналі з 
наукометричної бази 
даних Scopus:
1. Zarytskyi O. V., 
Kostenko O. B., Bulaienko 
M. V. Automation of 
geospatial objects 
converting to the 
classifications by 
European standards of 
data // Mathematical 
Modeling and Computing. 
2020. № 7(2). P. 228-239.  
Статті:
1. Манакова Н.О., 
Костенко О.Б.,  
НазіроваТ. О. 
Декомпозиція 
функціонального 
модулю інформаційної 
системи в галузі охорони 
здоров’я // Системи 
обробки інформації, 
2017. – № 4(150). – С. 
230-236. 
2. Назірова Т. О., 
Костенко О. Б. Огляд 
моделей розвитку 
eHealth та існуючих 
медичних 
інформаційних систем. 
Проблеми створення 
єдиного медико-
інформаційного 
простору// Науковий 
вісник НЛТУ України, 
2017. –  т. 27. – № 10. –  
C.151-155. 
3. Назірова Т. О., 
Костенко О. Б. 
Применение технологии 
Neural Network для 
управления 
пациентопотоком в 
медицинском 
учреждении // Науковий 
вісник НЛТУ України. – 
2018. – т. 28(6). – С.136-
141.
5. Боровий В.О., 
Костенко О.Б., 
Зарицький О.В. 
Ранжування 
інформаційних систем 
галузей господарської 
діяльності // Новітні 
технології. – Вип. 2(4), 
2017 –  С. 5-14. 
6. Назірова Т. О., 
Костенко О. Б., Манакова 
Н.О. Концептуальна 
модель інформаційної 
системи в галузі охорони 
здоров’я // Бионика 
интеллекта. – 2017. – 
№2(89). – С.126-131 
Монографії.
1. Зарицький О.В., 
Костенко О.Б. 
математичних методів 
декомпозиції в системах 
відтворення втрачених 
даних. Математичні 
моделі та новітні 
технології управління 
економічними та 
технічними системами: 
Монографія / за заг. ред. 



В.О. Тімофеева, І.В. 
Чумаченко – Харків: 
ФОП Мезіна В.В., 2017. – 
317 с. 
2. Zarytskyi O. V., 
Kostenko O. B., Bulaienko 
M. V. Marking of 
Incomplete Information in 
the Databases of 
Topographic Data Using 
Validation // Information 
systems and innovative 
technologies in project and 
program management : 
monograph / edited by I. 
Linde, I. Chumachenko, V. 
Timofeyev. – Riga: ISMA, 
2019. – P. 185-197. 
3. Зарицький О.В., 
Булаєнко М.В., Костенко 
О.Б. Відтворення 
пропущених даних 
територій геопростору за 
допомогою продукційної 
моделі на основі 
паралельних обчислень. 
Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі: монографія / 
ред. М.В.Новожилової / 
Харків: ХНУМГ імені. 
О.М. Бекетова, 2019. С. 
138-158 .

Заступник завідувача 
кафедри прикладної 
математики і 
інформаційних 
технологій (наказ № 
790-02 від 09.10.2018 р.)

Керівництво студентом 
(Савченко Г.Р., гр. М КН 
2019-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт за напрямом  
«Інформаційні системи і 
технології»,  тема роботи  
«Алгоритм та програма 
конвертування масиву 
геоданих»»  яка зайняв 
призове місце I етапу   
2019/2020 н.р.

Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua - 
Сообщество 
разработчиков Украины 
- 
https://dou.ua/users/alex
ander-kostenko-1/-

Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра автоматизації 
проектування 
обчислювальної техніки, 
«Інноваційні 
інформаційні технології 
щодо викладання систем 
програмування та баз 
даних», наказ № 181-02 
від 03.03.2020
Заступник завідувача 
кафедри прикладної 
математики і 
інформаційних 
технологій (наказ № 
790-02 від 09.10.2018 р.)

Керівництво студентом 
(Савченко Г.Р., гр. М КН 
2019-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 



робіт за напрямом  
«Інформаційні системи і 
технології»,  тема роботи  
«Алгоритм та програма 
конвертування масиву 
геоданих»»  яка зайняв 
призове місце I етапу   
2019/2020 н.р.

Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua - 
Сообщество 
разработчиков Украины 
- 
https://dou.ua/users/alex
ander-kostenko-1/-

Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра автоматизації 
проектування 
обчислювальної техніки, 
«Інноваційні 
інформаційні технології 
щодо викладання систем 
програмування та баз 
даних», наказ № 181-02 
від 03.03.2020

123783 Малишева 
Вікторія 
Валеріївна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Факультет 
Інженерних 

мереж та 
екології міст

Диплом 
магістра, 

Харківська 
національна 

академія 
міського 

господарства, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

092202 
Електричний 

транспорт, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 039839, 

виданий 
13.12.2016, 

Атестат доцента 
AД 002092, 

виданий 
05.03.2019

7 Безпека 
життєдіяльності 
та основи 
охорони праці

Стаття у журналі з 
наукометричної  бази 
даних Web of Science:
1. Karyna Danova, 
Viktoriia Malysheva, 
Volodymyr Rosokha, Irina 
Glushenkova and Nataliia 
Popovych. Maintenance of 
Labor Resources as 
Fundamentals of 
Sustainable 
Manufacturing 
Development / European 
Journal of Sustainable 
Development (2020), 9, 1,  
432-441.
Підвищення 
кваліфікації: Інститут 
післядипломної освіти 
Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування,  
«Охорона праці на 
об’єктах транспорту», 
свідоцтво 12СПВ 
№159755 від 27.09.2017 
р.
Статті:
1. Малишева В.В. Аналіз 
працездатності осіб із 
обмеженнями 
життєдіяльності в 
контексті безпеки праці / 
К.В. Данова, В.В. 
Малишева // Науковий 
журнал «Вчені записки 
ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки»  - Том 29 
(68) № 4 2018, Частина 
1. – С. 1 – 7.  
2. Карина Данова, 
Вікторія Малишева, Олег 
Богатов, Ольга Ченчева. 
Дослідження структури 
виробничого ризику на 
робочих місцях 
працівників із 
інвалідністю /  Journal of 
Scientific Papers "Social 
development and Security" 
– Том 10 № 6 (2020) – 
К., 2020. – С. 9-18  
3. Малишева В.В. 
Використання 
математичної моделі 



прогнозування ступеня 
шумового забруднення 
примагістральних 
територій та шляхи його 
подолання // Науковий 
вісник будівниц-тва, 
2018. – Вип. 3(93). – с. 
258-264.  
4. Данова К.В., 
Малишева В.В. 
Врахування 
функціональних 
обмежень при 
оцінюванні ризику 
травмування працівника 
із інвалідністю // 
Комунальне 
господарство міст. – Вип. 
156 – Х.: ХНУМГ, 2020. – 
С. 165-169. 
https://eprints.kname.edu
.ua/55954/  
5. Хворост М.В., Данова 
К.В., Малишева В.В. 
Дослідження фактору 
надійності у роботі 
працівників з 
інвалідністю з метою 
підвищення рівня 
безпеки / Строительство, 
материаловедение, 
машиностроение, серия: 
Безопасность 
жизнедеятельности - 
Вип. 105 (2018). - С. 193-
198.  

Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи 
«Розробка шумової 
карти на підставі 
вимірів, виконаних на 
робочих місцях ПрАТ 
«Вімм-Білль-Данн 
Україна» - «Харківський 
молочний комбінат»» 
(договір № 3016/18 від 
01.10.2018 р.) 

 

Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій 

 

1. Данова К.В., Малишева 
В.В. Проблема 
працевлаштування осіб 
із інвалідністю у 
контексті забезпечення 
безпеки на робочих 
місцях / ХVIІІ 
міжнародна науково-
практична конференція 
«Актуальні проблеми 
навчання та виховання 
людей в інтегрованому 
освітньому середовищі у 
світлі реалізації 
конвенції про права осіб 
з Інвалідністю». 21 
листопада 2018 року, м. 
Київ. - С. 412-414. 

2. Мустіцов І.М., 
Назаренко Д.В., 
Малишева В.В. 
Екологічна безпека 
навколишнього 
середовища при 
експлуатації газо- та 
нафтопроводів / 
Всеукраїнська наук.-
практ. конф. здобувачів 



вищої освіти і молодих 
вчених «Перспективи 
розвитку територій: 
теорія і практика» 
Харків : ХНУГХ, 2018. - 
С. 183-185 

3. Малишева В.В., 
Мустіцов І.М., Назаренко 
Д.В. Організація 
безпечної експлуатації 
газо- та нафтопроводів / 
Х Міжнародна науково-
методична конференція 
EAS "Безпека людини у 
сучасних умовах", 6 - 7  
грудня 2018 р.. - С. 90-91.  

4. Данова К.В., 
Малишева В.В. 
Імовірність відмови 
людини-оператора з 
інвалідністю у системі 
«людина-машина» // І 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція «Сучасні 
проблеми професійної та 
цивільної безпеки». – 
Дніпро, ДВНЗ 
"Український державний 
хіміко-технологічний 
університет", 2020. – С. 
34-35. 

5. Данова К.В., 
Малишева В.В. 
Забезпечення безпеки 
осіб із інвалідністю у разі 
виникнення 
надзвичайної ситуації //  
VІ Всеукраїнська заочна 
науково-практична 
конференція «Проблеми 
цивільного захисту 
населення та безпеки 
життєдіяльності: сучасні 
реалії України». - 28 
квітня 2020 року - 
Національний 
педагогічний університет 
імені М.П.Драгоманова, 
Київ. – С. 52-53. 

174474 Бровдій Алла 
Михайлівна

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

підготовки 
кадрів вищої 
кваліфікації

Диплом 
магістра, 

Національна 
юридична 
академія 

України імені 
Ярослава 

Мудрого, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Українська 
інженерно-
педагогічна 

академія, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

073 
Менеджмент, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032753, 
виданий 

15.12.2015

7 Теорія і 
практика 
правозастосуван
ня

Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого, 2010, 
спеціальність 
«Правознавство», 
кваліфікація юрист 
(магістр) 
Національна юридична 
академія України імені 
Ярослава Мудрого, 2010, 
спеціальність 
«Правознавство», 
кваліфікація юрист 
(магістр) 
Українська інженерно-
педагогічна академія, 
2018, спеціальність 
Менеджмент, 
професійна кваліфікація 
– магістр з управління 
інтелектуальною 
власністю 
Certificate of attainment 
in modern languages, 
Universal test ECL, level 
B2 according to Common 
European Framework of 
Reference. 
 Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.04 господарське 
право, господарсько-
процесуальне право 
Тема: Господарсько-
правове забезпечення 



діяльності державних 
підприємств лісового 
сектора економіки 
України 
Статті 
1. Vadym Luniachek, Alla 
Brovdii, Oleksandr 
Kulakovskyi, Tetyana 
Varenko, "Academic 
Integrity in Higher 
Education of Ukraine: 
Current State and Call for 
Action", Education 
Research International, 
vol. 2020, Article ID 
8856251, 8 pages, 2020. 
Навчальні посібники 
1. Бровдій А.М. 
Організація публічних 
закупівель : навч. 
посібник / А.М. Бровдій ; 
Харків. Нац.. ун-т міськ. 
Госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2018. – 183 с. 
2.Право 
(Адміністративне право. 
Трудове право. 
Господарське право): 
навч. посібник / І.І. 
Килимник, А.В. 
Домбровська, Т.А, 
Коляда, А.М. Бровдій ; 
Харків. Нац.. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О.М. 
Бекетова. – Харків : 
ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова, 2018. – 156 с. 
3.Килимник І.І., Коляда 
Т.А., Домбровська А.В., 
Бровдій А.М. 
Перспективи розвитку 
державно-приватного 
партнерства в галузі 
житлово-комунального 
господарства: 
колективна монографія. 
- Харків. нац. ун-т міськ. 
госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2017. – 138с. 
4.Компетентнісний 
вимір професійного 
розвитку працівників 
освіти в сфері 
інтелектуальної 
власності : монографія / 
В. Е. Лунячек, Н. П. 
Рубан, А. М. Бровдій та 
ін.; за заг. ред. В. Е. 
Лунячека. – Х. : ТОВ 
«Оберіг», 2020. – 368 с 
5. Professional 
Development of Ukrainian 
Higher Education Staff in 
Intellectual Property: 
monograph (V. Luniachek 
(ed.); 1st ed./ Kovalenko, 
O., Luniachek, V., 
Fesenko, N., Timaniuk, V., 
Rubashka, V., Ruban, N., 
Brovdii, A., & Kulakovskyi, 
O. – Kindle Direct 
Publishing Platform 2020. 
– 138 p. 
6. Педагогічні технології 
запровадження 
компетентнісного 
підходу у вищих 
військових навчальних 
закладах [моногр.] /. –– 
А.М.Бровдій, А.В.Куруч, 
В. Е. Лунячек., 
О.Є.Міршук, / за ред.  
В.Е.Лунячека – Х. : Вид-
во НАНГУ. –2020. – 
321с. 
Досвід практичної 



роботи 
01.09.2018 по теперішній 
час – юрист ТОВ 
Харківський приватний 
НВК «Ліцей 
Професіонал» 
Харківської області 
Наукове консультування 
ТОВ «ТПК 
Укрторгімпорт» 
відповідно до договору 
№12/16 від 01 грудня 
2016 року, термін дії до 
01 грудня 202

171264 Карпенко 
Микола 
Юрійович

Доцент, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
кандидата наук 

KД 009424, 
виданий 

20.12.1989, 
Атестат доцента 
ДЦAE 001252, 

виданий 
25.02.1999

29 Електронний 
документообіг в 
проектувальній 
діяльності

Кваліфікація:
Харківський інститут 
радіоелектроніки, 1983 р. 
автоматизовані системи 
управління, інженер-
системотехнік. 
Кандидат технічних наук 
05.13.06 - 
Автоматизовані системи 
управління.
Статті:
1. Карпенко М. Ю. 
Нейромережева 
інформаційна технологія 
обробки сигналів зони 
надзвичайної ситуації / 
М. Ю. Карпенко, Е. К. 
Назіров, Т. О. Назірова. 
// Вісник Хмельницького 
національного 
університету. – 2018. – 
№5. – С. 13–16. 
2. Карпенко М. Ю. 
Методи збору та 
класифікації даних за 
допомогою саундлетної 
байєсівської нейронної 
мережі / М. Ю. 
Карпенко, Е. К. Назіров, 
Т. О. Назірова. // Вісник 
ХНТУ «Інформаційні 
технології». – 2018. – 
№3(66), том 1. – С. 332-
337. 
3. Карпенко Н.Ю., 
Новожилова М.В., Чуб 
И.А. Метод мінімізації 
впливу надзвичайної 
ситуації з можливими 
викидами небезпечних 
хімічних речовин в 
атмосферу // Системи 
управління, навігації і 
зв’язку. – 2017. – № 4. – 
С. 16-19. 
4. Карпенко М.Ю., 
Штельма О.М. Моделі 
розподілу ресурсів у 
ієрархічних системах 
управління // 
Комунальне 
господарство міст. – 
2020. – Вип. 154. – с. 120-
125. 
5. Карпенко М.Ю., 
Штельма О.М. 
Динамічна модель 
економічної рівноваги як 
складова системи 
дистанційного навчання 
// Комунальне 
господарство міст. – 
2020. – Вип. 156. – с. 88-
93.
Навчальний посібник:
Карпенко М. Ю., 
Манакова Н. О., 
Гавриленко І. О. 
Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем: 
навч. посібник. – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2017. – 94 
с.



Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій:
1. Карпенко М. Ю. 
Модель розподілу 
ресурсів у багаторівневій 
системі управління / 
Карпенко М. Ю., 
Гавриленко І. О. // 
Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тренди розвитку 
урбанізованих 
територій», м. Харків, 
22-24 травня 2019 р. С. 
119-120.  
2. Карпенко М. Ю. The 
resource allocation model 
in multi-level system of 
governance / Карпенко 
М. Ю., Гавриленко І. О. 
// Матеріали  VII 
міжнар. наук.-техн. 
конференція 
«Інформаційні системи 
та технології ІСТ-2018». 
– Харків,  ХНУРЕ. – 
2018. С 55-60. 
3. Карпенко М. Ю. Метод 
идентификации звука 
для системы оповещения 
в чрезвычайніх 
ситуациях "АСЕН" / М. 
Ю. Карпенко, Е. К. 
Назіров. // Материалы 
6-й Международной 
научно-технической 
конференции ИСТ2017. - 
Харьков. – 2017. – С. 
230–231. 
4. Карпенко М. Ю. 
Модель «Економічна 
рівновага» як складова 
системи дистанційного 
навчання / М. Ю. 
Карпенко, Штельма 
О.М., Стрюк К. М. // 
Материалы 6-й 
Международной научно-
технической 
конференции ИСТ2017. - 
Харьков. – 2017. – С. 
259–260. 
5. Карпенко М. Ю. 
Математическая модель 
иерархических бизнес-
процессов / М. Ю. 
Карпенко // Матеріали 
VI Міжнародної науково-
практичної конференції  
«Стратегічна аналітика 
та антикорупційний 
захист фінансово-
економічної безпеки 
держави, регіону, 
суб’єктів 
господарювання. - 
Харьков. – 2017. – С. 95-
96.

Керівництво студентом 
(Сазонов М. О. гр. МКН 
2018-1) на 
Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових 
робіт з напряму 
«Інформаційні 
технології», тема 
«Розробка 
інформаційно-
комунікаційної системи 
підприємства на базі 
методології IP-
телефонії», 2018 р.  який 
зайняв призове місце на 
I етапі Всеукраїнського 



конкурсу студентських 
наукових робіт.

Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua -  
https://dou.ua/users/niko
laj-karpenko/

Стажування:
Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки, 
кафедра інформаційних 
управляючих систем за 
темою «Вивчення 
сучасного науково-
практичного та 
педагогічного досвіду з 
питань проектування 
інформаційних систем та 
програмних продуктів, 
розробки та 
налаштування 
комп’ютерних мереж, 
організації електронного 
документообігу в 
професійній діяльності», 
наказ № від 872-02 від 
19.10.2017 р.

273691 Сенчук Тетяна 
Сергіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
магістра, 

Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н. Каразіна, 

рік закінчення: 
2005, 

спеціальність: 
080401 

Iнформацiйнi 
управляючі 
системи та 
технології

15 Програмування Монографія:
Литвинов А.Л., 
Гавриленко І.О., Сенчук 
Т.С. Інформаційна 
система діагностики 
функціональної 
надійності 
трубопровідних систем. 
Інформаційні системи і 
технології в міському 
просторі: Монографія / 
ред. М.В.Новожилова / 
Харків: ХНУМГ імені 
О.М. Бекетова, 2019. – 
293 с.

1. Робота у складі 
організаційного комітету 
Першого туру  
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2018 р., 
ХНУМГ імені 
О.М.Бекетова, протокол 
№ 13 засідання кафедри 
ПМ і ІТ від 09.02.2019 р. 
2. Робота у складі 
організаційного комітету 
Першого туру  
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2019 р., 
ХНУМГ імені 
О.М.Бекетова, протокол 
№ 13 засідання кафедри 
ПМ і ІТ від 08.02.2019 р.
3. Робота у складі 
організаційного комітету 
Першого туру  
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики, 2020 р., 
ХНУМГ імені 
О.М.Бекетова, протокол 
№ 11 засідання кафедри 
КН та ІТ від 12.02.2020 р.
Член DOU - 
https://dou.ua/ - 
Developers.Org.Ua - - 
https://dou.ua/users/tety
ana-senchuk-1/-

Участь у Kharkiv IT 
Cluster як Ментор: КЗ 
"Солоницівський ліцей 
№1" Дергачівської 



районної ради  
Харківської області з 
освітної платформи 
Kids2IT(https://it-
kharkiv.com/kharkiv-it-
cluster-rozshyryuye-
mezhi-razom-z-kids2it/?
fbclid=IwAR3X4dmUoEm
DNR41O68q28p1ohEBga
RktLu-
ble1ouh2eRDDycAOaDeeC
Tg); 
КЗ "Мереф`янський 
ліцей №4" з проектом 
"Година коду" - це 
міжнародний 
волонтерський рух, що 
призначений для 
демістифікації 
програмування і 
залучення учасників до 
сфери інформатики 
(https://www.facebook.co
m/events/5629235545429
63/).

Стажування:
Харківський 
технологічний 
університет «ШАГ», 
свідоцтво № ПК-002, 
Вивчення сучасного 
науково-практичного та 
педагогічного досвіду 
щодо викладання 
дисциплін з 
використанням 
інформаційних 
технологій, наказ № 180-
02 від 03.03.2020 р.

181422 Воєводіна 
Марія Юріївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

34 Веб-дизайн Кваліфікація:
Харківський державний 
університет, 1979 р., 
спеціальність Прикладна 
математика, математик.
Навчальний посібник:
Bocharov B. Tutorial on 
the course «Computer 
Graphics» (in english) (for 
the 2rd year full-time 
students for the Bachelor 
by specialty 122 – 
Computer Science and 
Information Technology) 
// Boris Bocharov, Maria 
Voevodina – Харків: 
ХНУМГ ім. 
О.М.Бекетова, 2018. – 
146 c. 
Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій
1.Bocharov B. Basic 
Concepts of the JavaScript 
/ Boris Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information technologies 
in education: electronic 
supplement to the journal 
"Educational Institutions 
Libraries". – 2018. – N7. – 
p. 1-48. [n007p01_48.pdf] 
http://eprints.kname.edu.
ua/47501/   
2. Bocharov Boris. Object 
Oriented Programming in 
the JavaScript / Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information technologies 
in education: electronic 
supplement to the journal 
"Educational Institutions 



Libraries". – 2018. – N8. – 
p. 1-11. [n008p01_11.pdf] 
http://eprints.kname.edu.
ua/47502/   
3.Bocharov, Boris. 
Subtractive And Additive 
Approaches to Creating a 
SketchUp Model // 
Information Technologies 
in Education: electronic 
supplement to the journal 
"Educational Institutions 
Libraries". – 2018. – #85. 
– р.12-29. 
[n008p12_29.pdf] 
http://eprints.kname.edu.
ua/47503/   
4.Bocharov Boris. Object 
Models: DOM, BOM and 
JS / Boris Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information technologies 
in education: electronic 
supplement to the journal 
"Educational Institutions 
Libraries". – 2018. – N8. – 
p. 30-55. 
[n008p30_55.pdf] 
http://eprints.kname.edu.
ua/47504/  
5. Bocharov Boris. 
Browser Events / Boris 
Bocharov, Maria 
Voevodina, Nataliia 
Braterska, Anastasiia 
Dashkovska // 
Information technologies 
in education: electronic 
supplement to the journal 
"Educational Institutions 
Libraries". – 2018. – N9. – 
p. 1-14. [n009p01_14.pdf] 
http://eprints.kname.edu.
ua/47505/             
6. Grinchak N.V. Logical 
Analyzer - One of the Main 
Components of Laboratory 
Works on Misroprossesor 
Tecnology / Grinchak N. 
V., Voievodina M.Y. // 
INTERNATIONAL 
ACADEMY JOURNAL 
Web of Scholar. Kyiv: 
2017. – № 4 (13), Vol.1, – 
p. 8-10. [ISSN 2518-167X] 
[ISSN online – 2518-1688] 
ru/itehttps://elibrary.m.as
p?id=29655560

Керівництво студенткою 
(Барсукова Дар’я, гр  УП 
КН-2019-1), яка зайняла 
IІ призове  місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики 11.02.2020 
р., протокол №11 вiд 
12.02.2020 р.  
Керівництво студенткою 
(Сєркова Таісія, гр  УП 
КН-2019-1), яка зайняла 
IІ призове  місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
інформатики 11.02.2020 
р., протокол №11 вiд 
12.02.2020 р.

Участь у професійному 
об’єднанні програмістів 
DOU: 
https://dou.ua/users/mari
a-voevodina/ 

Стажування:
Харківський 
національний 
університет 



радіоелектроніки, 
кафедра автоматизації 
проектування 
обчислювальної техніки, 
«Підвищення якості 
викладання дисципліни 
"Веб-дизайн" з 
урахуванням вимог 
державних стандартів 
вищої освіти за галуззю 
знань 12 Інформаційні 
технології», наказ № 
1031-02 від 16.12.2020

81628 Тугай Дмитро 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

енергетичної, 
інформаційної та 

транспортної 
інфраструктури

Диплом 
магістра, 

Харківська 
державна 
академія 
міського 

господарства, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

090605 
Світлотехніка та 
джерела світла, 
Диплом доктора 
наук ДД 006921, 

виданий 
11.10.2017, 

Атестат доцента 
12ДЦ 031411, 

виданий 
17.05.2012

16 Електротехніка 
та електроніка

Статті в журналах з 
наукометричної бази 
Scopus:
1. Тугай Д.В., Жемеров 
Г.Г. Стабілізація напруги 
контактної мережі для 
підвищення 
енергоефективності 
системи електричної 
тяги постійного струму. 
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«ХПІ». Серія: Елект-
ричні машини та 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном
у 

стандартом 
вищої 

освіти (або 
охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 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 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 

Організація баз даних та 
знань

Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи) 

Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь. Диференційований залік 
письмово.



інформаційних 
систем та 
технологій 

ПРН4. Системний 
аналіз об’єктів 
проектування та 
обґрунтувати вибір 
структури, 
алгоритмів та 
способів
циркулювання 
інформації в ІСТ.

Інтелектуальний аналіз 
даних

Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи)

Усне опитування, тестування, 
індивідуальні завдання, звіти з 
практичних робіт, 
диференціальний залік, 
екзамен (письмово за білетами)

ПРН12. 
Демонструвати 
знання і практичні 
навички 
програмування та 
використання 
прикладних і 
спеціалізованих
комп’ютерних 
систем та середовищ 
для розв’язання задач 
проектування. 

Курсова робота 
«Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем»

Словесні, репродуктивні, 
практичні, аналітичні

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, диф. залік 
(захист курсової роботи)

ПРН10. 
Обґрунтовувати 
вибір технічної 
структури та 
розробляти 
відповідне програмне 
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налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів ІСТ.
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«Технології створення 
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(захист курсової роботи)

ПРН12. 
Демонструвати 
знання і практичні 
навички 
програмування та 
використання 
прикладних і 
спеціалізованих
комп’ютерних 
систем та середовищ 
для розв’язання задач 
проектування. 

Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем

Словесні (лекції), наочні, 
практичні (практичні роботи), 
рішення задач

Усне
опитування,
практична
перевірка
умінь,
екзамен
(письмово за
білетами)

ПРН10. 
Обґрунтовувати 
вибір технічної 
структури та
розробляти 
відповідне програмне 
забезпечення, що
входить до складу 
ІСТ.

Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем

Словесні (лекції), наочні, 
практичні (практичні роботи), 
рішення задач 

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, екзамен 
(письмово за білетами)

ПРН 8. 
Аргументувати 
вибір програмних та 
технічних засобів для 
створення ІСТ на 
основі аналізу їх 
властивостей, 
призначення і 
технічних 
характеристик з 

Технології створення 
програмних продуктів та 
інформаційних систем

Словесні (лекції), наочні, 
практичні (практичні роботи), 
рішення задач

Усне опитування  практична 
перевірка умінь, екзамен 
(письмово за білетами)



урахуванням вимог до 
системи і 
експлуатаційних 
умов; мати навички 
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів ІСТ.

ПРН3. 
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.

Організація баз даних та 
знань

Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи)

Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь. Диференційований залік 
письмово.

ПРН13 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.

Безпека життєдіяльності 
та основи охорони праці

Словесні, практичні, наочні, 
репродуктивні

Усне опитування, захист звіту з 
практичних завдань, 
тестування в Moodle, 
диференційований залік 

ПРН9. 
Демонструвати 
знання сучасного 
рівня новітних 
технологій ІСТ з 
метою їх 
запровадження в 
професійній
діяльності.

Інтелектуальний аналіз 
даних

Усне опитування, тестування, 
індивідуальні завдання, звіти з 
практичних робіт, 
диференціальний залік, 
екзамен (письмово за білетами)

Усне опитування, тестування, 
індивідуальні завдання, звіти з 
практичних робіт, 
диференціальний залік, 
екзамен (письмово за білетами)

ПРН 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.

Інформаційні технології 
електронного бізнесу

Словесні, наочні, практичні Усне опитування,  тестування, 
практична перевірка умінь. 
Захист звіту за результатами 
РГР. 

ПРН3. 
Використовувати 

Інформаційні технології 
електронного бізнесу

Словесні, наочні, практичні Усне опитування,  тестування,
практична перевірка умінь. 



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.

Захист звіту за результатами 
РГР. 

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

Курсова робота 
«Організація баз даних 
та знань»

Словесні, наочні, практичні Тестування в Moodle, 
письмовий звіт. Диф. залік.

ПРН 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  

Основи цифрової 
схемотехніки

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, усний захист 
звітів з практичних
робіт та РГР. Екзамен 
(письмово за білетами)

ПРН7. 
Обґрунтовувати 
вибір технічної 
структури та 
розробляти 
відповідне програмне
забезпечення, що 
входить до складу 
інформаційних 
систем та 
технологій.

Основи цифрової 
схемотехніки

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, усний захист 
звітів з практичних
робіт та РГР. Екзамен 
(письмово за білетами)

ПРН3. 
Використовувати 
знання інформатики 
й сучасних 
інформаційних 
систем та 
технологій, навичкі 
програмування, 
технології безпечної 
роботи в 
комп’ютерних 
мережах, методи 
створення баз даних 
та інтернет 
ресурсів, технології 
розробки алгоритмів 
і комп’ютерних 

Курсова робота 
«Організація баз даних 
та знань»

Словесні, наочні, практичні Тестування в Moodle, 
письмовий звіт. Диф. залік.



програм мовами 
високого рівня із 
застосуванням 
об’єктноорієнтовано
го програмування для 
розв’язання задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
систем та 
технологій.
ПРН 11. 
Демонструвати 
вміння розробляти 
техніко-економічне 
обґрунтування 
розроблення 
інформаційних 
систем та 
технологій та вміти 
оцінювати 
економічну 
ефективність їх 
впровадження.

Інформаційні технології 
електронного бізнесу

Словесні, наочні, практичні Усне опитування,  тестування, 
практична перевірка умінь. 
Захист звіту за результатами 
РГР. 

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

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні Письмовий звіт. Диф. залік 

ПРН 3. 
Використовувати 
базові знання 
інформатики й 
сучасних ІСТ; навички
програмування та 
застосування 
програмних засобів, 
безпечної роботи в
комп'ютерних 
мережах, уміння 
створювати бази 
даних; інтернет-
ресурси та
демонструвати 
уміння розробляти 
алгоритми та 
комп’ютерні 
програми на мовах
високого рівня та із 
застосуванням 
технологій об’єктно-
орієнтованого
програмування для 
реалізації задач 
проектування та 
використання ІСТ

Дипломна робота Наочні, практичні публічний захист

ПРН14. 
Демонструвати 
вміння розробляти 
техніко-економічне 
обґрунтування 
розроблення ІСТ
та вміти оцінювати 
економічну 
ефективність їх 
впровадження.

Виробнича практика Словесні, наочні, практичні Письмовий звіт. Диф. залік.

ПРН13. Знати фізику, 
електротехніку, 
електроніку та 
схемотехніку, 
мікропроцесорну 
техніку на рівні, 
необхідному для 
розв'язання типових 
задач і проблем 
автоматизації. 

Основи цифрової 
схемотехніки

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, усний захист 
звітів з практичних робіт та РГР  
Екзамен (письмово за білетами)



ПРН9. Здійснювати 
системний аналіз 
архітектури 
підприємства та 
його ІТ- 
інфраструктури, 
проводити 
розроблення та 
вдосконалення її 
елементної бази і 
структури. 

Основи цифрової 
схемотехніки

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, усний захист 
звітів з практичних
робіт та РГР. Екзамен 
(письмово за білетами)

ПРН4. Проводити 
системний аналіз 
об'єктів 
проектування та 
обґрунтовувати 
вибір структури, 
алгоритмів та 
способів передачі 
інформації в 
інформаційних 
системах та 
технологіях 

Теорія прийняття рішень Словесні,
наочні, практичні, аналітичні 
методи, рішення задач, 
репродуктивні.

Усне опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
екзамен (письмово за  
білетами)

ПРН14. 
Демонструвати 
вміння розробляти 
техніко-економічне 
обґрунтування
розроблення ІСТ та 
вміти оцінювати 
економічну 
ефективність їх 
впровадження

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист

ПРН 11. 
Застосовувати 
базові знання зі 
змісту і правил 
оформлення 
проектних 
матеріалів ІСТ, 
знати склад та 
послідовність 
виконання проектних 
робіт з урахуванням 
вимог відповідних 
нормативно-
правових документів 

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист

ПРН 9. 
Демонструвати 
знання сучасного 
рівня новітніх 
технологій ІСТ з 
метою
їх запровадження у 
професійній 
діяльності

Дипломна робота наочні, практичні Публічний захист

ПРН 8. 
Аргументувати 
вибір програмних та 
технічних засобів для 
створення
ІСТ на основі аналізу 
їх властивостей, 
призначення і 
технічних 
характеристик з
урахуванням вимог до 
системи і 
експлуатаційних 
умов; мати навички
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів ІСТ

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист

ПРН 4. Проводити 
системний аналіз 
об’єктів 
проектування та 
обґрунтовувати
вибір структури, 
алгоритмів та 
способів 
циркулювання 

Дипломна робота наочні, практичні публічний захист



інформації в ІСТ

ПРН13. 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.

Навчальна практика Письмовий звіт. Диф. залік. Письмовий звіт. Диф. залік 

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

Чисельні методи Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь. Захист РГР, 
диференційований залік 
(письмово за білетами)

ПРН9. 
Демонструвати 
знання сучасного 
рівня новітніх 
технологій ІСТ з 
метою їх 
запровадження у
професійної 
діяльності.

Методи та системи 
штучного інтелекту

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист РГР. 
Екзамен (письмово за білетами)

ПРН9. 
Демонструвати 
знання сучасного 
рівня новітніх 
технологій ІСТ з 
метою їх 
запровадження у
професійної 
діяльності.

Основи наукових 
досліджень

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь. Диференційований залік 
(письмово за білетами)

ПРН2. 
Застосовувати 
основні 
фундаментальні та 
природничі знання, 
знання системного 
аналізу та 
технологій 
моделювання, 
стандартних 
алгоритмів та 
дискретного аналізу 
прирозв'язанні 
типових задач, 
проектуванні та 
використанні ІСТ.

Основи наукових 
досліджень

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь. Диференційований залік 
(письмово за білетами)

ПРН1. 
Застосовувати 
ґрунтовні знання 
основних розділів 
вищої математики 
(лінійна та векторна 
алгебри, 
диференціальне
числення, 
інтегральне 
числення, функції 
багатьох змінних, 
ряди, диференціальні 
рівняння для функції 
однієї та багатьох 
змінних, операційне 
числення, теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика) в
обсязі, необхідному 

Основи наукових 
досліджень

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь.
Диференційований
залік (письмово за
білетами)



для користування 
математичним 
апаратом та 
методами зі 
спеціальності ІСТ
ПРН14. 
Демонструвати 
вміння розробляти 
техніко-економічне 
обґрунтування 
розроблення ІСТ
та вміти оцінювати 
економічну 
ефективність їх 
впровадження.

Переддипломна 
практика

Словесні
(лекції),
практичні
(практичні
роботи),
дедуктивні

Усне
опитування,
письмовий
звіт,
диференційн
ий залік,
захист звіту

ПРН13. 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.

Переддипломна 
практика

Словесні
(лекції),
практичні
(практичні
роботи),
дедуктивні

Усне
опитування,
письмовий
звіт,
диференційн
ий залік,
захист звіту

ПРН12. 
Демонструвати 
знання і практичні 
навички 
програмування та 
використання 
прикладних і 
спеціалізованих
комп’ютерних 
систем та середовищ 
для розв’язання задач 
проектування. 

Переддипломна 
практика

Словесні
(лекції),
практичні
(практичні
роботи),
дедуктивні

Усне
опитування,
письмовий
звіт,
диференційн
ий залік,
захист звіту

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

Переддипломна 
практика

Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи), дедуктивні 

Усне опитування, письмовий 
звіт,диференційний залік, 
захист звіту 

ПРН1. 
Застосовувати 
ґрунтовні знання 
основних розділів 
вищої математики 
(лінійна та векторна 
алгебри, 
диференціальне
числення, 
інтегральне 
числення, функції 
багатьох змінних, 
ряди, диференціальні 
рівняння для функції 
однієї та багатьох 
змінних, операційне 
числення, теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика) в
обсязі, необхідному 
для користування 
математичним 
апаратом та 
методачми зі 
спеціальності ІСТ

Чисельні методи Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь. Захист РГР, 
диференційований залік 
(письмово за білетами)

ПРН8. 
Аргументувати 
вибір програмних та 

Веб-технології Словесні, репродуктивні 
наочні, практичні

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 



технічних засобів для 
створення ІСТ на 
основі аналізу їх 
властивостей, 
призначення і 
технічних 
характеристик з 
урахуванням вимог до 
системи і 
експлуатаційних 
умов; мати навички 
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів ІСТ.

роботи, 
екзамен  (письмово за 
білетами)

ПРН 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. 

Теорія прийняття рішень Словесні, наочні, практичні, 
аналітичні методи, рішення 
задач, репродуктивні.

Усне опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
екзамен (письмово за білетами)

ПРН 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.

Прикладні задачі 
дискретного аналізу

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
захист звіту з розрахунково -
графічної роботи, екзамен
(письмово за білетами)

ПРН 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 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем та 

Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Словесні, наочні,  практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle (версія 3.9), практична 
перевірка умінь, захист звітів з 
практичних робіт та звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи. 



технологій.  

ПРН б. 
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.

Комп’ютерна графіка Словесні,репродуктивні,наочні,
практичні

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи,екзамен(письмово за 
білетами)

ПРН 5. 
Аргументувати 
вибір програмних та 
технічних за-собів 
для створення 
інформа-ційних 
систем та 
технологій на основі 
аналізу їх власти-
востей, призначення і 
техніч-них 
характеристик з 
ураху-ваннямвимог 
до системи і 
експлуатаційних 
умов; мати навички 
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформа-ційних 
систем та 
технологій

Комп’ютерна графіка Словесні,репродуктивні,наочні,
практичні

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи, екзамен (письмово за 
білетами)

ПРН 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

Програмування Словесні (лекції), наочні,  
практичні (практичні заняття)

Усне опитування, тестування в 
Moodle (версія 3.9), практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи,диф. залік (1 семестр), 
екзамен(2 семестр)

ПРН 5. 
Аргументувати 
вибір програмних та 
технічних засобів для 
створення 
інформаційних 
систем та 
технологій на основі 
аналізу їх 
властивостей, 
призначення і 
технічних 
характеристик; 
мати навички 
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем та 
технологій.  

Програмування Словесні (лекції), наочні,  
практичні (практичні заняття)

Усне опитування, тестування в 
Moodle (версія 3.9), практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи,диф. залік (1 семестр), 
екзамен(2 семестр)

ПРН 3. 
Використовувати 
базові знання 
інформатики й 
сучасних 

Програмування Словесні (лекції), наочні,  
практичні (практичні заняття)

Усне опитування, тестування в 
Moodle (версія 3.9), практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи,диф. залік (1 семестр), 



інформаційних 
систем та 
технологій, навички 
програмування, 
технології безпечної 
роботи в 
комп'ютерних 
мережах, технології 
розроблення 
алгоритмів і 
комп’ютерних 
програм мовами 
високого рівня для 
розв’язання задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
систем та 
технологій.

екзамен(2 семестр)

ПРН 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.

Електронний 
документообіг в 
проектувальній 
діяльності

Словесні,репродуктивні,наочні, 
практичні

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи, екзамен (письмово за 
білетами)

ПРН 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.  

Практикум з 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Словесні, наочні,  практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle (версія 3.9), практична 
перевірка умінь, захист звітів з 
практичних робіт та звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи. 

ПРН10. 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. 

Теорія і практика 
правозастосування

Словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття)

Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань

ПРН12. Ефективно 
спілкуватися 
іноземною мовою у 
діловому середовищі.

Іноземна мова Словесні (розповідь-пояснення, 
бесіда); наочні (ілюстрація, 
демонстрація); практичні 
(вправи, есе, реферати, 

Підсумковий контроль – у 
формі усного заліку, екзамену. 
Поточний контроль - усне 
опитування, письмовий 



презентації) контроль, тести.
ПРН 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 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем та 
технологій 

Електронний 
документообіг в 
проектувальній 
діяльності

Словесні, репродуктивні, 
наочні, практичні

Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист звіту з 
розрахунково-графічної 
роботи, екзамен  (письмово за 
білетами)

ПРН 2. 
Застосовувати 
знання 
фундаментальних і 
природничих наук, 
системного аналізу 
та технологій 
моделювання, 
стандартних 
алгоритмів та 
дискретного аналізу 
при розв’язанні задач 

Фізика Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи, лабораторні 
роботи)

Усне опитування, захист звітів з 
лабораторних робіт, 
оцінювання виконання 
практичних робі, екзамен 
(письмово за білетами)

ПРН10. 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 

Українські історико-
гуманітарні студії

Словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття) 

Усне опитування, письмове 
опитування у вигляді тестів з 
кожної теми, проміжний 
контроль у вигляді 
контрольних тестів, есе. 
MOODLE, залік

ПРН 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  

Вища математика Словесні, наочні, практичні  Усне та письмове опитування 
під час аудиторних занять і 
проведення всіх видів 
контрольних заходів; письмові 
контрольні роботи; 
розрахункові індивідуальні 
завдання; тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
Moodle 
Диференційований залік і 
екзамен у вигляді письмової 
роботи 

ПРН 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 

Вища математика Словесні, наочні, практичні Усне та письмове опитування 
під час аудиторних занять і 
про-ведення всіх видів 
контрольних заходів; письмові 
контрольні роботи; 
розрахункові індивідуальні 
завдання; тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
Moodle. Диференційований 
залік і екзамен у вигляді 
письмової роботи 



розробки та 
використання 
інформаційних 
систем, технологій 
та інфокомунікацій, 
сервісів та 
інфраструктури 
організації 
ПРН 4. Проводити 
системний аналіз 
об’єктів 
проектування та 
обґрунтовувати 
вибір
структури, 
алгоритмів та 
способів передачі 
інформації в 
інформаційних 
системах
та технологіях.

Прикладні задачі 
дискретного аналізу

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
захист звіту з розрахунково -
графічної роботи, екзамен
(письмово за білетами)

ПРН 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. 

Філософія Словесні (усні), практичні 
(практичні завдання,  
написання есе), інтерактивні 
(дискусії, полеміка, 
презентації) 

Усне опитування;  тестування; 
письмовий екзамен 

ПРН 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. 

Веб-дизайн Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle 3.9, практична 
перевірка умінь, усний захист 
звітів з практичних робіт, 
захист індивідуального 
завдання (РГР). Екзамен 
(письмово за білетами) 

ПРН 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 

Електротехніка та 
електроніка

Словесні, наочні, практичні, 
індуктивні, аналітичні методи; 
рішення задач, репродуктивні. 

Контрольні роботи за 
варіантами в межах кожної 
теми, захист лабораторних 
робіт, тестування. 
Диференційований залік, що 
складається з теоретичних 
питань та задачі 

ПРН 13. Знати 
електротехніку, 
електроніку та 
схемотехніку, 
мікропроцесорну 
техніку на рівні, 
необхідному для 
розв'язання типових 
задач і 
проблем інформатиза
ції

Електротехніка та 
електроніка

Словесні, наочні, практичні, 
індуктивні, аналітичні методи; 
рішення задач, репродуктивні. 

Контрольні роботи за 
варіантами в межах кожної 
теми, захист лабораторних 
робіт, тестування. 
Диференційований залік, що 
складається з теоретичних 
питань та задачі 



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

Прикладні задачі 
дискретного аналізу

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування, 
практична перевірка умінь, 
захист звіту з розрахунково -
графічної роботи, екзамен
(письмово за білетами)

ПРН5. 
Аргументувати 
вибір програмних та 
технічних засобів для 
створення 
інформаційних 
систем та 
технологій на основі 
аналізу їх 
властивостей, мати 
навички 
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем та 
технологій

Курсова робота 
"Об’єктно орієнтоване 
програмування"

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист роботи.

ПРН4. Проводити 
системний аналіз 
об’єктів 
проектування та 
обґрунтовувати 
вибір структури, 
алгоритмів та 
способів передачі 
інформації в 
інформаційних 
системах та 
технологіях.

Курсова робота 
"Об’єктно орієнтоване 
програмування"

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист роботи.

ПРН5. 
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 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем і технологій.

Об’єктно орієнтоване 
програмування

Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи)

Усне опитування, тестування,   
звіти з практичних робіт, 
диференціований залік

ПРН3. 
Використовувати 
знання інформатики 
й сучасних 
інформаційних 
систем та 
технологій, навичкі 
програмування, 
технології безпечної 
роботи в 
комп’ютерних 
мережах, методи 
створення баз даних 
та інтернет 
ресурсів, технології 

Об’єктно орієнтоване 
програмування

Словесні (лекції), практичні 
(практичні роботи)

усне опитування, тестування,   
звіти з практичних робіт, 
диференціований залік (усно)



розробки алгоритмів 
і комп’ютерних 
програм мовами 
високого рівня із 
застосуванням 
об’єктноорієнтовано
го програмування для 
розв’язання задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
систем та 
технологій.

ПРН4. Проводити 
системний аналіз 
об'єктів 
проектування та 
обґрунтовувати 
вибір структури, 
алгоритмів та 
способів передачі 
інформації в 
інформаційних 
системах та 
технологіях 

Оптимізаційні методи та 
моделі

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle,  усний захист звітів з 
практичних робіт, захист 
розрахунково-графічної роботи  
Екзамен (письмово за білетами)          

ПРН2. 
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.

Оптимізаційні методи та 
моделі

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle,  усний захист звітів з 
практичних робіт, захист 
розрахунково-графічної роботи

Екзамен (письмово за білетами)

ПРН3. 
Використовувати 
базові знання 
інформатики й 
сучасних 
інформаційних 
систем та 
технологій, навички
програмування, 
технології 
розроблення 
алгоритмів і 
комп’ютерних 
програм мовами 
високого рівня із 
застосуванням 
об’єктноорієнтовано
го програмування для 
розв’язання задач 
проектування і 
використання 
інформаційних 
систем та 
технологій.

Курсова робота 
"Об’єктно орієнтоване 
програмування"

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, практична 
перевірка умінь, захист роботи.

ПРН1. 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 

Навчальна практика Словесні, репродуктивні, 
практичні 

Усне опитування за 
матеріалами навчальної 
практики та за результатами 
виконаних індивідуальних 
завдань, перевірка звітів та 
розрахунків, захист звіту з 
практики (диф. залік)



інформаційних 
систем, технологій 
та інфокомунікацій, 
сервісів та
інфраструктури 
організації.

ПРН1. Знати лінійну 
та векторну алгебру, 
диферен-ціальне та 
інтегральне чис-
лення, теорію 
функцій багатьох 
змінних, теорію 
рядів, диференціальні 
рів-няння для функції 
однієї та багатьох 
змінних, опер-аційне 
числення, теорію 
ймовірностей та 
матема-тичну 
статистику в обсязі, 
необхідному для 
розробки та 
використання інфор-
маційних систем, 
техно-логій та 
інфокомунікацій, 
сервісів та 
інфраструктури 
організації.

Теорія ймовірностей, 
ймовірнісні процеси та 
математична статистика

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle, контрольні роботи, 
практична перевірка умінь; 
екзамен (письмово за білетами)  

ПРН 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.

Теорія і практика 
правозастосування

Словесні (лекції), практичні 
(практичні заняття)

Усне опитування, тестування, 
виконання практичних завдань

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

Архітектура 
комп'ютерних систем

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь, усний захист звітів з 
лабораторних робіт, захист РГР,  
екзамен (письмово за білетами)

ПРН2. 
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. 

Вища математика Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle,  усний захист звітів з 
практичних робіт, захист 
розрахунково-графічної 
роботи.Екзамен (письмово за 
білетами) 

ПРН 5. 
Аргументувати 
вибір програмних та 
технічних засобів для 
створення 
інформаційних 
систем та 
технологій на основі 
аналізу їх 
властивостей, 
призначення і 
технічних 
характеристик з 

Архітектура 
комп'ютерних систем

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle, практична перевірка 
умінь, усний захист звітів з 
лабораторних робіт, захист РГР,  
 екзамен (письмово за 
білетами)



урахуванням вимог до 
системи і 
експлуатаційних 
умов; мати навички 
налагодження та 
тестування 
програмних і 
технічних засобів 
інформаційних 
систем та 
технологій. 

ПРН4. Проводити 
системний аналіз 
об'єктів 
проектування та 
обґрунтовувати 
вибір структури, 
алгоритмів та 
способів  передачі 
інформації 
в інформаційних 
системах та 
технологіях 

Оптимізаційні методи та 
моделі

Словесні, наочні, практичні Усне опитування, тестування в 
Moodle,  усний захист звітів з 
практичних робіт, захист 
розрахунково-графічної роботи

Екзамен (письмово за білетами)

ПРН 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.

Навчальна практика Словесні, репродуктивні, 
практичні 

Усне опитування за 
матеріалами навчальної 
практики та за результатами 
виконаних індивідуальних 
завдань,
перевірка звітів та розрахунків, 
захист звіту з практики (диф. 
залік)

 


