
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Університет банківської справи

Освітня програма 18704 Інженерія програмного забезпечення

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 1141

Повна назва ЗВО Університет банківської справи

Ідентифікаційний код ЗВО 34716922

ПІБ керівника ЗВО Кузнєцова Анжела Ярославівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ubs.edu.ua

Інформація про ВСП ЗВО

Реєстраційний номер ВСП ЗВО у 
ЄДЕБО

115

Повна назва ВСП ЗВО Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 34818759

ПІБ керівника ВСП ЗВО Рогова Наталія Василівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ВСП ЗВО

https://cibs.ubs.edu.ua/

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/115

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 18704

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

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», Молодший 
бакалавр
 

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

кафедра менеджменту та інформаційних технологій

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

-

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

18028, Україна, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 164

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 45037

ПІБ гаранта ОП Засядько Аліна Анатоліївна
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Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

zasiadko@cibs.ubs.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-502-62-02

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-009-85-18
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення» (далі - ОП) розроблена для першого 
(бакалаврського) рівня навчання і передбачає підготовку бакалаврів з галузі знань 12 Інформаційні технології, 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Розробка та впровадження ОП «Інженерія програмного 
забезпечення» здійснювалось на підставі отримання ліцензії на підготовку бакалаврів за спеціальністю «121 
Інженерія програмного забезпечення» ліцензійним обсягом 120 осіб (наказ Міністерства освіти і науки України від 
02.06.2017 № 113-л). До розроблення ОП були залучені зовнішні стейкхолдери, представники бізнесу, роботодавці, 
здобувачі вищої освіти, представники академічної спільноти.
ОП було розроблено та впроваджено з урахуванням внутрішніх нормативних документів: Положення «Про 
навчально-методичне забезпечення освітньої програми» (https://drive.google.com/file/d/1ZvCNlC-
ItHIgeb2VKp4NsMI0lMEBrfi6/view) та Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та закриття освітніх 
програм та навчальних планів ДВНЗ «Університет банківської справи» 
(https://drive.google.com/file/d/11qWFlUQu7gzBfSWC67ylGfsuG0TQwTq6/view).
За результатами виконання ОП здобувачі отримують диплом бакалавра державного зразка. Обсяг ОП у ЄКТС 
складає 240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти та 180 кредитів ЄКТС за скороченим терміном 
навчання. Викладання може проводитися українською та англійською мовами. 
Термії дії ОП – 10 років. Здобувати ступінь бакалавра має право будь-яка особа за умови наявності в неї повної 
загальної середньої освіти або ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст»). Випускники мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, 
набуття додаткових компетенцій в системі післядипломної освіти. З метою підвищення ефективності та якості 
освітнього процесу, формування професійних компетентностей здобувачів ОП постійно вдосконалювалася. На 
сьогодні є три видання ОП. Вперше ОП була розроблена та затверджена в 2017 р. (протокол Вченої ради від № 11 від 
30 червня 2017 р). З огляду на необхідність приведення діючої ОП у відповідність до затвердженого Стандарту вищої 
освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018 р. № 1166) шляхом перегляду програмних освітніх 
компетенцій та програмних результатів навчання, побудови структурно-логічної схеми ОП, врахування логічно-
послідовного викладання дисциплін було підготовлено друге видання ОП (протокол Вченої ради від 14.02.2019 № 
7). Третє видання ОП (протокол Вченої ради від 29.12.2020 № 5) передбачало подальше вдосконалення ОП з 
урахуванням пропозицій стейкхолдерів та здобувачів щодо компетенцій, обов’язкових і вибіркових освітніх 
компонент («Середовище розробки Java», «Методології управління ІТ-проектами (Waterfall, MSF, RUP, Agile, Scrum, 
XP, Lean, Kanban, DevOps)», «Інформаційні системи і технології (ERP, CRM, СЕД/Архітектура КІС/Впровадження 
ІС)», «Smart-технології», «Інтелектуальний аналіз даних», «Моделі, методи й алгоритми Datamining», «Системний 
аналіз», «Стартап менеджмент», «Господарське право», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», 
«Оподаткування», «Менеджмент», «Фінанси, гроші та кредит»). Зокрема, за рахунок перегляду кількості кредитів 
(зменшення їх, здебільшого, з шести до чотирьох) було введено до обов’язкових додаткові освітні компоненти 
«Безпека програм та даних», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Моделювання та аналіз 
програмного забезпечення», «Адміністрування обчислювальних комплексів», «Економіка програмного 
забезпечення», «Менеджмент проектів програмного забезпечення»

 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 6 32 0

2 курс 2019 - 2020 8 26 0

3 курс 2018 - 2019 10 18 0

4 курс 2017 - 2018 8 8 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні
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перший (бакалаврський) рівень 18704 Інженерія програмного забезпечення

другий (магістерський) рівень програми відсутні

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 62531 22082

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

62531 22082

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 3968 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 121-ІІ ред чинна 1.09.2019.pdf hhgaDjA7jLqQermdGX13xMX/1KT0o+Xsutyc0jD+19k=

Навчальний план за ОП БІ.pdf f9ZutDdU2JSQNqcB2jwhALJANBX/l8fR/uOBJuvgPiQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_1_121.pdf NK4bQOTyQIcGOqGyo1zbCISiOyLYBZSPRGf/vWsyO04=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_3_121.pdf nshpdd4yHP5EtoiVCWdNRGMOF4l0785Kxx/R34ThYrU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_2_121.pdf yjq4msJ5LqosyJv2wXc0iD5HUUlPYlBUXtnWnAD24ZE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Основною ціллю ОП є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з аналізом потреб, 
формулюванням вимог, створенням, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, що 
сприяє сталому розвитку ІТ-компаній, підприємств реального сектору і фінансово-кредитних установ в частині 
якості процесів управління їх діяльністю на основі результатів розробки програмного забезпечення.
Особливостями ОП є формування здатності і набуття здобувачами вміння застосовувати сучасні моделі, методи та 
технології розробки та впровадження прикладного програмного забезпечення. 
Дисципліни ОП охоплюють технології створення багаторівневих програмних продуктів з використанням: об’єктно-
орієнтованого програмування (С/С++, Java/J2EE, С#/.Net, Ruby, Python), інструментальних засобів та середовищ 
розроблення (Rails, ReactJS, JQuery), Web-програмування (HTML, JavaScipt, CSS). Для вивчення певних дисциплін 
впроваджені сертифіковані курси відомих міжнародних індустріальних компаній, таких як Мережева Академія 
Cisco: «Рівень C-Комп'ютерні системи та мережі» курс Cisco CCNAv7 Introduction to Networks, «Рівень В- Об’єктно-
орієнтовне програмування», Cisco Programing Essentials C++, «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура 
комп’ютера», Cisco IT Essentials 7.1 PC Hardware and Software. Крім того, застосовуються ресурси відкритих курсів 
міжнародної освітньої платформи Coursera (SQL for Data Science). Здобувачі, які успішно проходять навчання за 
такими професійними курсами отримують додатково сертифікати слухачів.

 

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

ОП розроблено відповідно до місії та стратегії Університету (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/), який прагне утримати лідерські позиції у підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері 
управління та адміністрування, а також фахівців інженерії програмного забезпечення, які володіють знаннями, 
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уміннями та навичками ефективної розробки, впровадження і супроводження програмного забезпечення 
відповідно до сучасних тенденцій розвитку ІТ-галузі, викликів і потреб формування FinTech-ринку, посилення 
конкуренції і дезінтермедіації з боку FinTech-компаній на фінансовому ринку, необхідності зміцнення ІТ-структур і 
формування нових бізнес-моделей фінансово-кредитних установ в рамках співробітництва з високотехнологічними і 
FinTech-компаніями.

 

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

систематичне проведення онлайн-опитувань при формуванні підходів забезпечення щодо диференційованого та 
особистісно-орієнтованого навчання (сприятливе освітнє середовище, мотивація до навчання, вибір змісту 
навчання, формування навичок самоконтролю); застосування інформаційних, дослідницьких та дистанційних 
технологій;

- роботодавці

обговорення в рамках персональних зустрічей і круглих столів, онлайн-опитування, укладання угод про співпрацю, 
обговорення програм та організації практичного навчання здобувачів; пропозиції з формування фундаментальних 
(системних) знань і фахових компетентностей відповідно до компонент ОП, актуалізації змісту окремих навчальних 
дисциплін, удосконалення інформаційного забезпечення;

- академічна спільнота

обговорення на навчально-методичній раді Університету та науково-методичному семінарі кафедри менеджменту та 
інформаційних технологій структури та компонент ОП, переліку і збалансованого наповнювання змісту навчальних 
дисциплін, застосування наукових методів досліджень, упровадження в освітній процес сучасних інформаційних 
технологій;

- інші стейкхолдери

спілкування з представниками громадських організацій при формулюванні програмних результатів щодо 
необхідності формування соціально відповідальних, ініціативних особистостей, які вміють всебічно аналізувати 
соціально-економічні процеси, здатні підвищувати свій професійний рівень протягом всього життя, вміють 
працювати в команді; введенням тематичних УБС-студій і вибіркових дисциплін.

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

В Україні більше двох тисяч ІТ-сервісних і чотирьох тисяч технологічних компаній, що займаються розробкою 
програмного забезпечення (далі - ПЗ). Їх кількість постійно зростає, а продукти і послуги все більше стають 
затребуваними серед зарубіжних споживачів, зокрема, в США, Великобританії, Німеччини, Нідерландах, Канаді. 
Також зростають іноземні інвестиції в ІТ-галузь. Все це сприяє загостренню не тільки конкуренції на ринку ПЗ, але й 
зумовлює постійне зростання потреби у висококваліфікованих фахівцях, готових реалізувати свій потенціал. ОП 
«Інженерія програмного забезпечення» спрямована забезпечити таку потребу, що й знайшло відображення в цілях і 
програмних результатах навчання.
Розвиток спеціальності відбувається відповідно до динаміки тенденцій ринку ПЗ і вимог роботодавців до 
професійних якостей фахівців у сфері програмної інженерії, у відповідь на які кафедрою здійснюється постійний 
моніторинг рейтингів і затребуваності серед роботодавців мов, систем і технологій програмування, результати якого 
враховуються в ОП, навчальних планах і робочих програмах дисциплін: «Основи програмної інженерії», 
«Архітектура та проектування програмного забезпечення» «Програмування», «Інформаційні технології», 
«Комп’ютерні системи та мережі», «Математика». Також налагоджено співпрацю з компаніями-розробниками ПЗ, а 
їх представники залучаються для уточнення цілей та програмних результатів, удосконалення змісту освітніх 
компонент відповідно до сучасних вимог роботодавців, що сприяє формуванню актуальних фахових 
компетентностей здобувачів.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано окремі положення та цілі 
Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року (http://ck-oda.gov.ua/docs/2018/03012018.pdf ) та 
Стратегії розвитку Черкаської області на 2021-2027 рр. (http://ck-oda.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/05/20052020_5.pdf), в розробці якої приймали участь представники кафедри. Спеціалізація 
регіону визначає операційну ціль – Розвиток ІТ-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій. Серед сильних 
сторін Черкаської області відмічається наявність ІТ сектору в економіці області, що підтримується зростанням 
попиту на інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в Україні та світі. Реалізація операційної цілі передбачає 
вирішення завдання – стимулювання розробки навчальних симуляторів (імітаторів) в поєднанні з технологіями 
віртуальної, доповненої реальності, штучного інтелекту та автоматизації процесів для сектору регіональної 
економіки. ОП містить освітні компоненти, що орієнтовані на опанування здобувачами таких технологій. 
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Галузевий аспект враховується в змісті освітніх компонент ОП, тематиці курсових і кваліфікаційних робіт, програмі 
проходження виробничої практики, проблематиці наукових досліджень, спираючись на думку роботодавців та їх 
вимоги щодо вакансій працевлаштування (http://work.ua, https://jobs.ua/ та інші), новини Асоціації «IT Ukraine» 
(https://itukraine.org.ua/news-associates/), каталоги розвитку FinTech-ринку в Україні, результати наукових 
досліджень, які пов’язані з інженерією ПЗ.

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

Під час розробки ОП було встановлено єдність підходів і враховано досвід освітньо-професійних програм «Інженері 
програмного забезпечення» КНУ імені Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету, НТУУ «КПІ імені 
Ігоря Сікорського», ТНТУ ім. Пулюя, НАУ ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Чорноморський 
національний університет імені Петра Могили, Національного університету «Львівська політехніка» в частині 
визначення цілей та програмних результатів ОП, переліку обов’язкових дисциплін фахової підготовки та дисциплін 
для формування індивідуальної траєкторії навчання. 
При формуванні ОП було враховано досвід іноземних програм Познанського політехнічного університету (Польща, 
http://www.cat.put.poznan.pl/pl/studia/programy-studiow), Університету Калгарі 
(Канада,https://www.ucalgary.ca/pubs/calendar/current/software-engineering.html#10255), Королівського 
технологічного інституту (Швеція, (https://www.kth.se/en/studies/master/software-engineering-distributed-
systems/course-overview-1.268670) шляхом включення до обов’язкових галузевих дисциплін «Економіка 
програмного забезпечення», «Менеджмент проектів програмного забезпечення», фахових–«Інтернет технології та 
WEB програмування», вибіркових–«Інтелектуальні системи і машинне навчання».
Завдяки проведеному компаративному порівняльному аналізу аналогічних вітчизняних та іноземних програм 
вдалося уникнути неповноти ОП і таким чином забезпечити її професійну орієнтованість, що відповідає провідним 
підходам підготовки фахівців інженерії програмного забезпечення

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

ОП в частині обов’язкових освітніх компонент дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом, що 
підтверджується таблицями 3, 6, 7 та робочими програмами дисциплін, де чітко вказана відповідність запланованих 
результатів навчання з дисципліни програмним результатам. ОП є основою для розробки навчально-методичного 
забезпечення дисциплін, що регламентується Положенням Університету «Про навчально-методичне забезпечення 
освітньої програми», «Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни», а також використання 
сучасних форм, методів і технологій навчання, у тому числі дистанційних. Діагностика досягнення результатів 
навчання, визначених стандартом, здійснюється шляхом проведення контрольних заходів оцінювання знань 
відповідно до Положення Університету «Про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Університет банківської 
справи», опитувань здобувачів стосовно якості викладання та їх побажань щодо введення нових навчальних 
дисциплін, забезпечення можливості вільного вибору вибіркових дисциплін. Таким чином, здобувачі, вивчаючи 
відповідні дисципліни, досягають результатів навчання ОП та стандарту вищої освіти зі спеціальності 121 
«Інженерія програмного забезпечення» ступеня вищої освіти «бакалавр»

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?

Міністерством освіти і науки України затверджений Стандарт вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (наказ МОН України від 29.10.2018 
р. № 1166). 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/121-inzheneriya-programnogo-
zabezpechennya-bakalavr.pdf
 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
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60

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Об’єкти 
вивчення: процеси, методи, інструментальні засоби та ресурси розробки, модифікації, аналізу, забезпечення якості, 
впровадження, і супроводження ПЗ.
Загальний обсяг ОП, 240 кредитів ЄКТС, передбачає вивчення здобувачами 35 навчальних дисципліни (друга 
редакція ОП, чинна з 01.09.2019) та 47 (третя редакція ОП, чинна з 01.09.2021), проходження виробничої практики 
за фахом з підготовкою звіту, підготовку та захист кваліфікаційної роботи. Згідно з ОП передбачено виокремлення 
дисциплін двох видів: обов’язкових та за вільним вибором здобувачів, які розподілені за блоками підготовки. До 
блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що спрямовані на формування загальних 
компетентностей здобувачів, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та комунікаційних навичок 
(«Інформаційні технології», УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», «Професійна 
іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації», УБС студія «Банківська система», УБС студія «Лідерство та 
командна робота»). До блоку галузевої підготовки відносяться навчальні дисципліни, що спрямовані на формування 
спеціальних фахових компетентностей, зокрема: «Інформаційні технології», забезпечують теоретичний зміст 
предметної області («Вища математика», «Дискретна математика», «Статистика», «Фізика та електротехніка», 
«Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерні системи та 
мережі», «Технологія створення програмних продуктів»). До блоку фахової підготовки відносяться навчальні 
дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей, зокрема, професійного 
спрямування («Основи програмної інженерії», «Архітектура та проектування ПЗ», «ООП», «Аналіз вимог та 
конструювання ПЗ», «Професійна практика програмної інженерії», «Менеджмент проектів ПЗ», та ін.).
ОП передбачає атестацію здобувачів у формі кваліфікаційної роботи щодо розв’язання практичної задачі інженерії 
ПЗ, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів ІТ.
Методи, методики та технології процесу навчання є стандартними та відповідають предметній області спеціальності, 
зазначеній у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти. ОП забезпечує досягнення програмних результатів і набуття здобувачами 
спеціальних компетентностей таких, як здатність використовувати: методології проектування, розроблення та 
вдосконалення програмно-апаратних комплексів; технології процедурного, функціонального, об’єктно-
орієнтованого проектування, програмування та аналізу; методи аналізу і захисту програмного коду; методи та 
засоби тестування, верифікації та валідації ПЗ; технології опрацювання, перетворення та передавання інформації; 
методи менеджменту проектів, групової динаміки і комунікації. 

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

Відповідно до нормативних документів Університету здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОП «Інженерія 
програмного забезпечення», мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію шляхом: самостійного 
обрання вибіркових компонентів навчального плану (частка яких складає 25% від загального обсягу); тем 
кваліфікаційних робіт (в рамках затвердженого кафедрою переліку) та баз практики; навчання за індивідуальним 
навчальним планом; участь в програмах академічної мобільності, внутрішньої (Навчально-науковий інститут 
бізнесу та банківських технологій, Навчально-науковий інститут економіки та соціальних відносин) та зовнішньої (в 
рамках угод про подвійний диплом, або семестрове навчання в ЗВО Польщі, Литви, Іспанії, Чехії та ін.); складання 
індивідуальних графіків навчання та сесії (що дає можливість здобувачам поєднувати навчання з роботою, набувати 
досвід професійної діяльності); отримання права на академічну відпустку, зокрема з причин навчання в інших 
освітніх установах; визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та неформальної освіти. 
Положенням про організацію освітнього процесу (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/) регламентується зарахування кредитів з однієї освітньої програми до іншої. Рішення про визнання 
кредитів та їхній трансфер приймають Інститути на основі достовірної інформації про досягнуті результати 
навчання, про засоби їх оцінювання та їх підтвердження.

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

Вибірковість навчальних дисциплін ОП регламентується навчальним планом. Запис на вибіркові навчальні 
дисципліни здійснюється відповідно до Порядку запису студентів на вивчення вибіркових навчальних дисциплін (
https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/)
Обсяг вибіркової частини ОП – 60 кредитів ЄКТС (25%) і включає 22 вибіркові дисципліни запропонованого 
загального переліку. Співвідношення обов’язкових дисциплін, дисциплін за вибором, годин, які відводяться на 
загальну, галузеву та фахову підготовку, відповідають нормативним документам Університету.
Згідно Порядку запис на блок вибіркових дисциплін у другому семестрі здійснюється до 15 жовтня на підставі 
написаної здобувачем заяви на ім’я директора інституту. У заяві вказуються обрані вибіркові дисципліни в порядку 
пріоритетності. Заява подається на кафедру менеджменту та ІТ, яка передає зібрані заяви до деканату. Якщо 
здобувач був відсутній з поважних причин (підтверджених документально), не записався на вибіркові дисципліни, 
він/вона має право зробити такий запис протягом першого тижня появи на навчанні. На підставі заяв здобувачів 
деканати формують академічні групи з вивчення вибіркових дисциплін. Інформація про компетентності, що формує 
дисципліна, її зміст, критерії оцінювання тощо знаходиться у відкритому доступі. 
Запис на блок вибіркових дисциплін може здійснюватися за допомогою дистанційної платформи MOODLE 
(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/course/view.php?id=228).
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів вищої освіти за ОП є складовою освітнього процесу. З метою формування та 
закріплення практичних навичок ОП передбачає проходження у 6-му семестрі навчальної практики (проектно-
технологічна), 7-му семестрі – бакалаврського семінару, 8-му семестрі – виробничої практики на підприємствах, в 
установах, організаціях. Загальний обсяг практичної підготовки становить 18 кредитів ЕСТS (пропорційно по 6 
кредитів ЕСТS). До блоку практичної підготовки також включено підготовку у 8-му семестрі кваліфікаційної роботи 
(6 кредитів ЕСТS).
Порядок практичної підготовки здобувачів регламентується Положенням «Про організацію практики здобувачів 
вищої освіти» (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Положенням «Про організацію 
освітнього процесу в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/) та програмами та методичними рекомендаціями (http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/course/view.php?
id=365). Бази практики обираються відповідно до професійного спрямування здобувача та можливостей 
підприємства. Правовою основою для проходження практики є угоди про практику, або угоди про співпрацю, які 
укладаються між ЗВО та базою практики. Інститут має необхідну кількість договорів для здійснення практичної 
підготовки, що дозволяє забезпечити повний розподіл здобувачів на практику.

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

ОП передбачає отримання студентами соціальні навичок (soft skills) та формує у здобувачів наступні результати 
навчання: усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; застосовувати знання і 
здійснювати комунікаційну діяльність в усній і письмовій формах державною та іноземною мовами; організовувати 
власну професійну діяльність. Набуття результатів навчання здійснюється в межах освітніх компонент блоку 
дисциплін загальної підготовки («УБС студія «Тайм-менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі», 
«Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-комунікації», «УБС студія «Лідерство та командна робота»), а 
також окремих тем і питань, що складають зміст дисциплін галузевої та фахової підготовки. Для посилення 
формування соціальних компетентностей у здобувачів вищої освіти у 3-му виданні ОП додано дисципліни «Права, 
свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні», «Фізична культура і БЖД».
Органи студентського самоврядування приділяють увагу формуванню соціальних навичок. Так, відповідно до 
Положення про органb студентського самоврядування Університету банківської справи (2020) передбачено, що 
розвиток самоврядування має здійснюватися, зокрема, в напряму розвитку лідерських якостей здобувачів, 
соціальної активності, громадянської свідомості та патріотизму.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. Професійна кваліфікація не присвоюється.

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

Університет використовує збалансований підхід для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах) ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів. Значна увага приділяється самостійній та індивідуальній 
дослідницькій роботі здобувачів. Фактичне навантаження (включно із самостійною роботою) відповідає 
встановленим нормам.
Навчальний план ОП передбачає поділ дисциплін на обов’язкові та дисципліни за вільним вибором здобувачів, які, 
у свою чергу розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна).
Обов’язкова частина навчального плану має обсяг 156 кредитів ЄКТС (65%), що включає 5 дисциплін циклу 
загальної підготовки (36 кредитів), 10 дисциплін циклу галузевої підготовки (60 кредитів), 10 дисципліни циклу 
фахової підготовки (60 кредитів). Вибіркова частина навчального плану має обсяг 60 кредитів ЄКТС (25%), зокрема 
10 вибіркових дисципліни. На практичну підготовку відводиться 18 кредитів, підготовку кваліфікаційної роботи та її 
захист – 6 кредитів (10% від загального обсягу кредитів).

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

На сьогодні ОП не передбачає підготовки за дуальною формою освіти. Разом з цим, Університет і стейкхолдери 
зацікавлені в подальшому розвитку ОП за рахунок впровадження дуальної форми освіти. В Черкаському інституті 
відбувся круглий стіл щодо перспектив підготовки здобувачів за дуальною формою освіти, напрацьовано практику 
захисту кваліфікаційних робіт на базі підприємств і фінансово-кредитних установ. Під час пандемії у весняному 
семестрі 2019-2020 н.р. було апробовано елементи дуальної освіти при навчанні здобувачів третього курсу 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». 
Вченою радою Університету затверджено "Положення про дуальну освіту в Університеті банківської справи" 
(протокол № 9 від 24.06.2020).
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3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

 https://cibs.ubs.edu.ua/pravyla-2021/

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

Вступ на навчання на конкурсній основі для здобуття вищої освіти зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» відбувається на підставі Правил прийому до Університету банківської справи. Правила прийому до 
ЗВО у 2021 році, затверджені Вченою радою (протокол № 5 від 29.12.2020 р.), містять інформацію щодо ОП 
«Інженерія програмного забезпечення». У Правилах прийому визначена процедура вступу здобувачами на ОП на 
основі повної загальної середньої освіти та за скороченим терміном навчання на основі рівня «молодший 
спеціаліст», міститься необхідна інформація про матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідно 
до вимог ОП. Відповідно до Правил прийому однією з вимог є те, що вступники приймаються на основі результатів 
ЗНО або шляхом складання вступних іспитів (за скороченим терміном навчання) та проходження співбесіди для 
непрофільних вступників та проходження всіх процедур конкурсного відбору. Правила прийому враховують 
особливості освітньої програми, оскільки на конкурсні предмети при вступі на основі повної загальної середньої 
освіти на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції виносяться наступні: українська мова та література, 
математика, фізика або іноземна мова.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються нормативними документами щодо 
організації освітнього процесу Університету банківської справи, зокрема: Положенням про організацію освітнього 
процесу в Університеті банківської справи, а саме п. 2.10 Академічна мобільність (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/); Положенням про порядок визнання результатів навчання в  
Університеті банківської справи, отриманих у формальній та неформальній освіті (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Доступність для учасників освітнього процесу до нормативних документів Університету банківської справи, що 
регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, забезпечується оприлюдненням у 
відкритому доступі  шляхом розміщення  на веб-сайті Університету зазначених вище документів 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Такі приклади стосуються здобувачів, які вступили на ОП «Інженерія програмного забезпечення» у Черкаський 
інститут Університету банківської справи за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст».

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання 
результатів навчання в Університеті банківської справи, отриманих у формальній та неформальній освіті, 
затвердженим Вченою радою (протокол № 3 від 26.12.2019 р.). Доступність для учасників освітнього процесу 
інформації про порядок визнання результатів навчання в Університеті банківської справи, отриманих у формальній 
та неформальній освіті, забезпечується оприлюдненням у відкритому доступі  шляхом розміщення  на веб-сайті 
Університету зазначеного вище Положення (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Станом на момент акредитації, практика визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО за ОП «Інженерія 
програмного забезпечення», у Черкаському інституті Університету банківської справи відсутня.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
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Основні форми та методи навчання і викладання на ОП відповідають  Положенню «Про організацію освітнього 
процесу в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Для досягнення програмних результатів навчання використовуються наступні форми організації освітнього 
процесу: інтерактивні, дискусійні лекції з використанням мультимедійного обладнання, семінари, практичні та 
індивідуальні заняття, консультації, командна і самостійна робота, тренінги, дискусії, консультації із викладачами, 
вебінари, Е-Learning, підготовка тез доповідей та виступів на конференцію, підготовка та захист курсових робіт, 
бакалаврський семінар. До викладання залучаються провідні науковці, висококваліфіковані вітчизняні та 
закордонні фахівці (Положення про організацію та проведення гостьових лекцій,  (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). При реалізації ОП  упроваджуються елементи дуальної форми 
навчання. Програма практики передбачає завдання, які дають можливість узагальнити знання, практичні уміння та 
навички на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність 
майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності. ОП сприяє розвитку комунікаційних навичок, здатності 
презентувати результати навчання та своїх досліджень на науково-практичних конференціях, круглих столах, 
дискусійних клубах, фахових дискусіях.

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?

Університет усіляко сприяє студентоцентрованого підходу у виборі методів навчання і викладання. Здобувачі вищої 
освіти залучаються до розробки та перегляду ОП. На основі їх пропозицій вносяться корективи до методів 
викладання та організації освітнього процесу. За кожною дисципліною викладачі формують набір методів 
навчання, що наведені у робочій програмі навчальної дисципліни та є у відкритому доступі, де здобувачі можуть із 
ними ознайомитися;  вибір методів і форм навчання відповідає принципам академічної свободи для учасників 
освітнього процесу; залежно від змісту та особливостей кожної освітньої компоненти застосовується диференційний 
підхід до вибору методів навчання; здобувачі можуть вільно обирати власну траєкторію навчання та оцінювання 
його результатів.
Студентоцентрованість викладання проявляється також у наданні можливості вільного висловлювання про якість 
навчання на сайтах, соціальних мережах, на засіданнях навчально-методичної та вченої рад Університету та 
Інституту, під час опитувань, що регламентуються Положенням про організацію опитувань учасників освітнього 
процесу, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу в Університеті банківської справи 
(https://drive.google.com/file/d/1PSqqPxeyh9AKUQcVfJE0EzSe3iYOTLQ5/view). Результати останнього анкетування 
здобувачів за ОП свідчать, що методами навчання, які використовуються при викладанні дисциплін за ОП повністю 
задоволені 59%, скоріше задоволені – 41%.

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

Методи навчання і викладання за ОП відповідають принципам академічної свободи. Форми й методи навчання на 
ОП базуються на принципах самореалізації, свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, можливості 
проведення самостійних наукових досліджень та оприлюднення їх результатів. Під час навчання як викладачі, так і 
здобувачі можуть вільно висловлювати свої думки щодо проблемних питань, що обговорюються на заняттях. Під час 
провадження науково-педагогічної діяльності викладачі самостійно і незалежно визначають зміст дисциплін, 
доцільні форми і методи викладання навчального матеріалу, форми поточного контролю та критерії їх оцінювання, 
обирають спосіб підвищення кваліфікації та користуються правом академічної мобільності. 
Академічна свобода здобувачів реалізується шляхом надання їм права вільно обирати та пропонувати теми 
кваліфікаційних робіт та наукових досліджень, на академічну мобільність (у т.ч. міжнародну), на вибір освітніх 
компонентів ОП, на навчання за індивідуальним графіком тощо. Здобувачі на засіданнях Вчених рад та під час 
анкетувань мають можливість висловлювати пропозиції стосовно організації освітнього процесу.
Академічна свобода учасників освітнього процесу обмежена лише нормами статуту, правилами внутрішнього 
розпорядку, наприклад, розкладом занять, тощо.

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, перелік освітніх компонентів міститься в ОП, 
яка розміщується у вільному доступі на сайті Інституту після її затвердження Вченою радою Університету. 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів відображається в робочих програмах навчальних дисциплін, силабусах та методичних 
рекомендаціях до дисциплін. Робочі програми навчальних дисциплін є компонентом навчально-методичного 
забезпечення ОП і, згідно Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми  зберігається на 
кафедрі Інституту, а її електронна копія доступна здобувачам освіти за 30 календарних днів до початку навчального 
семестру в електронних системах Moodle. 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонент доводиться викладачами до здобувачів особисто під час проведення першого заняття з 
дисципліни.

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

Програмні компетентності випускників ОП передбачають здатність проведення досліджень на відповідному рівні,  
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тому під час викладання на ОП значна увага приділяється поєднанню навчання та досліджень. Таке поєднання 
відбувається у різних формах. По перше, у вигляді підготовки самостійних дослідницьких проектів шляхом 
виконання індивідуальних завдань, які визначені викладачем або самостійно сформульовані здобувачем та 
узгоджені з викладачем. Результати проведених досліджень розглядаються на практичних та індивідуальних 
заняттях і можуть бути використані у процесі написання тез і статей, наукових робіт та оприлюднені в матеріалах 
наукових конференцій чи в наукових виданнях. По друге, у першому семестрі четвертого року навчання відбувається 
вибір наукових керівників та узгодження теми кваліфікаційної роботи, яка є обов’язковим компонентом освітньої 
програми. По третє, кафедра сприяє залученню здобувачів вищої освіти до обговорення актуальних проблем 
інформаційних технологій в ході засідань круглих столів, конференцій, а також до участі у наукових дослідженнях і 
розробках, які виконуються в Університеті. В Університеті створені можливості оприлюднення результатів наукових 
досліджень здобувачів в матеріалах конференцій Університету, зокрема, щорічної Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів», 
Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток банківських систем світу в умовах глобалізації фінансових 
ринків» (https://cibs.ubs.edu.ua/rozvytok-bankivskykh-system-svitu-v-umovakh-hlobalizatsii-finansovykh-rynkiv-2020/). 
Збірники тез доповідей розміщуються на сайті Черкаського інституту Університету банківської справи за 
посиланням (https://cibs.ubs.edu.ua/naukova-diialnist/). Також здобувачі мають можливість публікації у фахових 
виданнях Університету: збірник «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» (Web of Science), 
збірник «Вісник університету банківської справи» (категорія Б, Index Copernicus), міжнародний науково-практичний 
журнал «Фінансовий простір» (категорія Б, Index Copernicus) та наукових виданнях інших ЗВО.
Викладачі стимулюють здобувачів до активного використання таких елементів досліджень: моніторинг Інтернет-
джерел, спостереження за новинками наукової літератури з відповідних дисциплін, аналіз та узагальнення 
отриманих даних, прогнозування тощо. 

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

Відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої програми робочі програми навчальних 
дисциплін (РП) в Університеті оновлюються не рідше, ніж один раз на два роки.
На засіданнях кафедри менеджменту та інформаційних технологій під час затвердження РП постійно звертається 
увага на необхідність актуалізації змісту та структури дисциплін, використання сучасних методів і форм навчання, 
студентоцентричність, періодичне оновлення списку рекомендованих джерел. Вагомою підставою для оновлення 
змісту освітніх компонентів є поява нових нормативних документів, оприлюднення сучасних наукових досягнень у 
сфері менеджменту, пропозиції роботодавців та інших стейкхолдерів. Так, у зв’язку з затвердженням МОНУ 
галузевого стандарту за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» Стандарту вищої освіти України  
за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» 
(наказ МОН України від 29.10.2018 р. № 1166), змін, внесених до ОП, і побажань стейкходерів, було повністю 
оновлено навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін ОП, у тому числі робочі програми, методичні 
рекомендації до самостійного вивчення дисциплін, методичні рекомендації для виконання кваліфікаційних робіт, 
програма виробничої практики.   
На засіданні кафедри оновлюється та затверджується перелік тем кваліфікаційних робіт, за результатами опитувань 
та побажань стейкхолдерів та з урахуванням досягнень і сучасних практик інженерії програмного забезпечення, 
здійснюється вдосконалення форм і методів проведення лекційних та практичних занять.

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

Університет є має діючі угоди про співпрацю з 59 закладами вищої освіти і 5 фінансовими установами з 32 країн 
світу: Польщі, Німеччині, Іспанії, Литви, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Латвії, Чехії, Швейцарії тощо. 
Університет бере участь в 8 проектах Erasmus+ (Краківський економічний університет(м. Краків), Університет 
прикладних наук (м. Вільнюс), Литовський бізнес університет прикладних наук (м. Клайпеда), Університет 
Миколаса Ромеріса (Литва)), в межах співпраці з яким здобувачі мають можливість навчання за програмою 
«подвійного диплому», магістратура, співпраці у науковій та освітній сферах. 
Під час проведення науково-практичних заходів в ЗВО традиційно запрошуються фахівці із закордонних ЗВО та 
міжнародних інституцій, наприклад, Л. Кемпбелл (http://ubs.edu.ua/ua/novini-right/1112-u-kievi-vidbulasya-zustrich-
z-predstavnikom-mizhnarodnoji- finansovoji-korporatsiji-louellom-kempbellom), К. Скінер 
(https://www.facebook.com/ibtbubs/photos/pcb.1988552117867142/1988552671200420/?type=3&%3Btheater). 
Викладачі кафедри є спікерами та учасниками ключових конференцій IEEE 9th International Conference on 
Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT’2018), International Scientific-Practical Conference Problems of 
Infocommunications. Science and Technology (PICS&T’2018). Доцент кафедри Руденко М.В. викладав в Університеті 
прикладних наук м. Вільнюс, Литва (травень 2018 р.) та Краківському економічному університеті (Польща (квітень 
2019 р.)) у рамках програми Erasmus+.

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?

Основними формами контрольних заходів, що дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання 
з освітніх компонентів ОП, є поточний, підсумковий (семестровий) контроль, захист курсових робіт, оцінювання 
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результатів практики, атестація здобувачів вищої освіти у вигляді публічного захисту кваліфікаційної бакалаврської 
роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних/семінарських занять та має на меті 
перевірку рівня досягнення результатів навчання з дисципліни. Форми поточного контролю обираються викладачем 
відповідно до формату матеріалу, що підлягає перевірці та обсягу часу, передбаченого на освітню компоненту. 
Основними формами поточного контролю є: тестування, опитування, контрольна робота, захист результатів 
виконання групових або індивідуальних завдань, у тому числі аналітично-розрахункових робіт, презентація, 
дискусія, есе тощо. Форми проведення поточного контролю і система оцінювання рівня знань за кожен вид 
контрольного заходу визначаються у робочих програмах навчальних дисциплін (РП). Підсумковий контроль 
проводиться з метою загальної оцінки рівня досягнення програмних результатів навчання з дисципліни. Такий 
контроль охоплює весь комплекс навчального матеріалу та дозволяє встановити рівень теоретичної та практичної 
підготовки здобувачів з відповідної освітньої компоненти. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, 
диференційованого заліку, в терміни, встановлені навчальним планом відповідно до графіка освітнього процесу.
Атестація здобувачів вищої освіти ОП покликана встановити відповідність засвоєних здобувачами рівня та обсягу 
знань, умінь, інших компетентностей вимогам Стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного 
забезпечення». Підсумковою формою атестації здобувачів є кваліфікаційна робота, виконання і публічний захист 
якої відбувається у 8- семестрі.
Оцінювання результатів виробничої практики здобувачів за ОП передбачає встановлення рівня знань і практичних 
навичок стосовно інсталяції, налаштування, розробки та тестування, впровадження програмних засобів, враховуючи 
галузеві особливості діяльності та бізнес-процесів  бази-практики.
Результати контрольних заходів в межах опанування ОП відображаються в залікових книжках здобувача (наказ УБС 
№ 262-од від 28.10.19) щосеместру. Результати поточного та підсумкового оцінювання здобувача вносяться до 
електронного журналу (http://decanat.cibs.ubs.edu.ua/cgi-bin/classman.cgi?n=999).
На основі узагальнення результатів підсумкового контролю будується рейтинг успішності  здобувачів, що є базою 
для складання реєстру осіб, яким призначається академічна стипендія. Це сприяє підвищенню мотивації здобувачів 
до активного навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати 
освітньої діяльності і  встановленню постійного зворотного зв’язку з кожним здобувачем  та своєчасному 
коригуванню його освітньої діяльності. 

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
забезпечується шляхом відображення відповідної інформації в РП, структура та зміст якої регламентується 
Положенням про навчально-методичне забезпечення освітньої програми Університету банківської справи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). У РП описано якісні критерії оцінювання 
навчальних досягнень (як необхідний обсяг знань та вмінь), наведено розподіл балів за формами контролю, а також 
вказані максимальні бали з кожного контрольного заходу з урахуванням їх важливості та трудомісткості, наведено 
варіанти індивідуальної траєкторії накопичення балів. Система контрольних заходів передбачає кількісні та якісні 
критерії оцінювання, що регламентуються Порядком оцінювання успішності здобувачів вищої освіти  Університету 
банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів за кількісними критеріями здійснюється за національною шкалою: відмінно (5), добре (4), 
задовільно (3), незадовільно (2); 100-бальною шкалою шкалою ECTS (А, В, С, D, E, FX, F). 

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

Здобувач самостійно може ознайомитися з інформацією про форми контрольних заходів до початку вивчення 
дисциплін, яка міститься на офіційному сайті (ОП, навчальний план, робочий навчальний план, графік освітнього 
процесу, силабус, розклад занять та графіки заходів підсумкового контролю) та електронних ресурсах Інституту. 
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання надається також викладачем на першому 
занятті з навчальної дисципліни.
ОП оприлюднюється після її затвердження, робочі навчальні плани – не пізніше ніж за 3 місяці до початку 
навчального року, РП, силабуси не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку навчального семестру, графіки 
заходів підсумкового контролю – не пізніше ніж за місяць до контрольного заходу. 

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

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, як і передбачено вимогами 
стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/121-inzheneriya-
programnogo-zabezpechennya-bakalavr.pdf). Метою атестації є визначення відповідності фактичного рівня набутих 
знань, умінь та навичок програмним результатам навчання, визначених Стандартом. Кваліфікаційна робота 
передбачає розв’язання спеціалізованого завдання або практичної задачі інженерії програмного забезпечення, що 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних 
технологій.  
Строк і тривалість проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього процесу та регулюється 
Загальними вимогами до підготовки та захисту дипломної роботи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/). 
Згідно Положення про заходи щодо запобігання академічному плагіату (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
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nas/normatyvni-dokumenty/), усі кваліфікаційні роботи  обов’язково проходять перевірку на академічний плагіат, яку 
здійснює експерт з числа викладачів кафедри менеджменту та інформаційних технологій з застосуванням 
спеціального програмного забезпечення. Кваліфікаційна робота оприлюднюється в репозитарії Інституту 
(http://moodle.cibs.ubs.edu.ua/mod/glossary/view.php?id=2998). 

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положеннями: Про організацію освітнього процесу в 
Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Про 
екзаменаційні комісії для підсумкової атестації студентів в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Про центр забезпечення якості освітньої діяльності 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Загальними вимогами до підготовки та захисту 
дипломної роботи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) та Порядком оцінювання 
успішності здобувачів вищої освіти (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Ці документи оприлюднені на сайті Університету та знаходяться у вільному доступі. Вони містять процедуру 
проведення контрольних заходів, а також процедури повторної здачі та оскарження результатів. 

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу прозорість, неупередженість оцінювання досягнень 
здобувачів є одним із принципів забезпечення якості освітнього процесу. 
Приклад. Формування складу екзаменаційних комісій для підсумкової атестації студентів здійснюється відповідно 
до Положення (https://drive.google.com/file/d/1uX_CRFta6yzxa5QNxsH1JYHvDHFfmQMb/view). Захист 
кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за обов’язкової присутності 
голови ЕК. До складу ЕК можуть включатися стейкхолдери ОП, провідні фахівці, представники роботодавців та їх 
об’єднань. Голова ЕК призначається з числа провідних фахівців або провідних наукових (науково-педагогічних 
працівників) у відповідній галузі, і не є працівником Університету (Інституту). Одна і та сама особа може бути 
головою ЕК не більше трьох років поспіль. Рішення ЕК про оцінку знань та присудження відповідного ступеня вищої 
освіти приймається на засіданні ЕК за результатами відкритого голосування простою більшістю голосів членів ЕК. У 
разі, якщо голоси розділилися порівно – голос голови ЕК вважається вирішальним. Результати захисту 
оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання ЕК. У випадках, коли результати атестації 
оцінюються як незадовільні, ЕК визначає, чи може здобувач подати на повторний захист ту ж саму кваліфікаційну 
роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему кваліфікаційної роботи. 

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

Згідно з Положення про організацію освітнього процесу в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) здобувачам, які отримали незадовільну оцінку або позначку «не 
з’явилися», надається право перескладання екзамену або заліку до початку наступного семестру за індивідуальним 
графіком. Перескладання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз – провідному 
лектору, другий – комісії, яка створюється розпорядженням декана факультету. Здобувач не може бути допущений 
до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає усі види робіт, які передбачені РП з даної 
дисципліни. 
Порядок створення і роботи екзаменаційної комісії та підсумкової атестації здобувачів, які здобувають ступінь вищої 
освіти «бакалавр», (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) передбачає процедуру 
перездачі та повторної здачі кваліфікаційної роботи при виникненні несприятливих обставин. Якщо захист 
кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, ЕК визначає, чи може здобувач подати до повторного захисту ту 
саму роботу з доопрацюванням, яке визначається комісією, чи повинен обрати для опрацювання нову тему. Якщо 
здобувач не пройшов атестацію у встановлені строки, він має право на повторну атестацію у наступні терміни роботи 
ЕК впродовж трьох років після засідання ЕК, на якому він повинен був пройти атестацію. Повторна атестація з 
метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Університеті банківської справи, Порядку апеляції 
процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів  (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-
nas/normatyvni-dokumenty/) здобувач має право на оскарження процедури та результатів проведення контрольних 
заходів. У випадку надходження вмотивованої заяви з боку здобувача вищої освіти на порушення процедури та 
результатів проведення контрольних заходів директором Інституту створюється комісія для повторного проведення 
контрольного заходу, до якої входять завідувач кафедри (провідний науково-педагогічний працівник) і викладачі 
відповідної кафедри, представники деканату та студентської ради. Впродовж періоду здійснення освітньої діяльності 
випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
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Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності у Черкаському інституті Університету 
банківської справи знайшли відображення у таких нормативних документах: 
- Положення про організацію освітнього процесу в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/);
- Кодекс академічної доброчесності Університету банківської справи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/);
- Положення про захист прав інтелектуальної власності 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/);
- Положення про заходи запобігання академічному плагіату 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/);
- Загальні вимоги до підготовки та захисту дипломної роботи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).
Ці положення спрямовані на підтримку ефективної системи дотримання академічної доброчесності, яка 
поширюється на наукові та навчально-методичні праці учасників освітнього процесу, кваліфікаційну роботу, 
наукові роботи здобувачів і знаходять відображення також в методичних рекомендаціях до їх написання. 

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

Для забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності учасників освітнього процесу здійснюється 
перевірка їх навчальних, методичних і наукових праць,   кваліфікаційних робіт на плагіат з використанням інтернет-
сервісу Unicheck. За результатами перевірки складається звіт щодо рівня оригінальності, зокрема,  керівником 
кваліфікаційної роботи приймається один із зазначених висновків: 1) «виявлені в роботі запозичення є сумлінними 
і не мають ознаки плагіату. У зв’язку з чим, визнаю роботу самостійною і допускаю її до захисту»; 2) «виявлені в 
роботі запозичення не мають ознаки плагіату, але їх надмірна кількість викликає сумніви щодо цінності роботи по 
суті і відсутності самостійності її автора. У зв’язку з чим, робота повинна бути знову відредагована з метою 
обмеження запозичень»; 3) «виявлені в роботі запозичення є недобросовісними і мають ознаки плагіату, або в ній 
містяться навмисні спотворення тексту, що вказують на спроби приховування недобросовісних запозичень. У зв’язку 
з чим, не допускаю роботу до захисту». Якщо робота допускається до захисту, процедура запобігання плагіату 
вважається завершеною. У разі прийняття рішення про доопрацювання роботи (зазвичай, у термін, що не 
перевищує 2 тижнів), робота проходить процедуру перевірки повторно за рахунок автора. Однією з форм перевірки 
знань здобувачів під час підсумкового та поточного контролю є тестування в системі Moodle. Це дозволяє уникати 
списування та впливу суб’єктивного фактору при оцінюванні.

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

Популяризація академічної доброчесності здійснюється шляхом ознайомлення здобувачів з Кодексом академічної 
доброчесності, Положенням про захист прав інтелектуальної власності, Положенням про заходи запобігання 
академічному плагіату, Положенням про правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та 
докторантам в Університеті банківської справи. Загальними вимогами до підготовки та захисту дипломної роботи, 
де роз’яснюється сутність і відповідальність за її порушення. Відповідні розділи містять методичні рекомендації до 
написання кваліфікаційної роботи та наукових робіт здобувачів. В процесі надання консультацій з їх написання 
наголошується на необхідності самостійності, коректного використання інформації з інших джерел та уникання 
плагіату, фальсифікацій та фабрикацій. 
Популяризація академічної доброчесності здійснюється бібліотекою через методичні поради, тематичні виставки, 
години інформаційної культури, індивідуальні і групові консультації, ведення постійної рубрики «Академічна 
доброчесність: нова академічна культура» на сайті з представленням інформаційних і відео матеріалів 
(https://cibs.ubs.edu.ua/library/). Популяризації  сприяє особистий приклад поведінки НПП щодо оприлюднення 
результатів наукової діяльності в репозитарії Університету,  представлення методичних матеріалів в системі 
MOODLE. За сумлінне ставлення до навчання, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті 
ЗВО здобувачі морально і матеріально заохочуються.

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/), забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях 
працівників ЗВО і здобувачів є однією з вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Університету.
Згідно Кодексу академічної доброчесності (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) за 
порушення академічної доброчесності здобувачі можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
• повторне проходження освітнього компонента ОП;
• відрахування з Університету;
• позбавлення академічної стипендії;
• позбавлення наданих Університетом пільг.
За дії (бездіяльність), що визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших 
видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених чинним законодавством. 
Обов’язкова перевірка на академічний плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів Університету передбачена у червні 
2021 р. Низький рівень оригінальності тексту кваліфікаційної роботи є підставою для прийняття відповідних 
рішень. Випадків порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП не виявлено.
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6. Людські ресурси

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

Конкурсний добір НПП для ОП здійснюється згідно «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету банківської справи, 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) на принципах відкритості, гласності, законності, 
рівності прав претендентів, колегіальності прийняття рішень, незалежності, їх об’єктивності та обґрунтованості, 
неупередженого ставлення до претендентів. До участі в конкурсі на посаду НПП допускаються особи, що 
відповідають пп. 28-29 Ліцензійних вимог провадження освітньої діяльності та розділу 4 вказаного вище 
положення. Етапи конкурсу сприяють відбору найкращого з претендентів на заміщення посади: видання наказу 
директора Інституту про проведення конкурсу та створення конкурсної комісії; публікація оголошення в ЗМІ та на 
веб-сайті Інституту; прийняття документів учасників конкурсу (УК) конкурсною комісією (КК) та попередній їх 
розгляд на відповідність кваліфікаційним вимогам до відповідної посади (ПКВ); розгляд документів УК на ПКВ на 
засіданні кафедри та надання рекомендацій; проведення оцінки ПКВ вченою радою Інституту. Для оцінки рівня 
професійної кваліфікації претендента проводиться пробне заняття. Якщо на конкурс на заміщення вакантної посади 
не подано жодної заяви, конкурс оголошується повторно.

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

До організації та реалізації освітнього процесу широко залучаються роботодавці через: участь у розробці ОП та 
навчальних планів; участь у розробці та рецензуванні робочих програм навчальних дисциплін; проведенні 
гостьових лекцій, участь у складі екзаменаційних комісій підсумкової атестації; участь у проведенні зустрічей, 
круглих столів, присвячених вдосконаленню ОП. Так, до участі у розробленні та вдосконаленні ОП були залучені 
такі роботодавці: засновник IT компанії «Everlabs» Пасько О.М, керівник Cherkasy IT Cluster А. Негода, директор 
ТОВ «Нью-Лайт» Сухарєв М. А., керівник ТОВ «Євроконтракт» Бударний В.В., HR-менеджер «Андерсенлаб» 
Михайлова Л., провідний інженер компанії «Avenga» Григорович В.В..

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

Залучаються експерти галузі згідно Положення про організацію та проведення гостьових лекцій Університету 
Банківської Справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). 
У 2017-2021 н.р. проведено ряд гостьових лекцій: «Штучний інтелект, Блокчейн – руйнівник корупції, перспективи 
взаємовідносин держави і криптовалютних організацій»; «Конкурентоспроможність ІТ-компаній України на ринку 
ІТ-сервісів», «Цифровий банкінг» «Фінтех як соціальний тренд», «Сучасні реалії Черкаського ІТ-ринку», «Передові 
ІТ технології» від ІТ компанії «Everlabs Inc.», «Розвиток електронного банкінгу, переваги та недоліки криптовалют», 
«Нові тренди в Fintech», «Трансформація банківської системи в умовах цифровізації», «Стратегії та технології 
менеджменту в умовах цифрових трансформацій та інновацій в умовах Lockdown», «Hard & Soft skills, які потрібно 
прокачати сучасному фахівцю програмної інженерії».
До викладання залучені: Гордєєв О.О., керівник та сертифікований інструктор Академії мережевих технологій Cisco 
в УБС, директор з освітніх програм Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, має досвід впровадження 
інноваційного ПЗ; Вайганг Г.О. – адміністратор web-ресурсу «Освітній портал» (eco-ntu.org), програміст у 
міжнародному освітянському центрі ІТ Національного Транспортного Університету; Касярум Я.О. сертифікований 
інструктор з програми мережних академій Cisco «Вступ до кібербезпеки»; Андрієнко В.О. – сертифікований 
інструктор мережевої академії Cisco; Олійник Р.А. – фахівець IT компанії «Everlabs».

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

Сприяння полягає в навчанні за міжнародними програмами університетів-партнерів «KTH Royal Institute of 
Technology, Stockholm, Certificate of attendance, Training session at KTH Royal Institute of Technology dedicated to 
applications of rapid prototyping and eye-tracking technologies for innovative environments (2016)»,«FH JOANNEUM 
University of Applied Sciences, Graz, Austria, Certificate, Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and 
Technologies – Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula Modules,(2015)» 
(Гордєєв О.О.); стажування «Проблеми та процес реформування освіти в галузі технічних наук в Україні та країнах 
ЄС» за фахом Технічні науки, Куявський університет (м. Влоцлавек, 2019) (Вайганг А.О., сертифікат, 180 год.); 
участь у міжнародних наукових конференціях – IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services 
and Technologies (DESSERT’2018), 24-27 May, 2018(Гордєєв О.О., Пантєлєєва Н.М.), International Scientific-Practical 
Conference Problems. Science and Technology (PIC S&T’2018), 9-12 Oct. 2018 (Пантєлєєва Н.М.); тренінг Cisco «Вступ до 
кібербезпеки» (Касярум Я.О., 63 год.; сертифікат, 15 год.); підвищення кваліфікації: в галузі знань 12 «Інформаційні 
технології» (Засядько А.А., свідоцтво № ПК 01597997\00958-18, 180 год.), «Викладач-тьютор дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.» (Андрієнко В.О., 180 год.; свідоцтво 12СПВ № 141351 від 5.06.2015, 108 год.); стажування 
«Іnnovation and Тechnology of Тeaching the Newest in the Europen Educatoin Practice» 
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Удосконалення професійної майстерності НПП здійснюється шляхом проведення та обговорення відкритих занять, 
участі в наукових і методичних семінарах кафедри, міжкафедральних семінарах обговорення результатів наукових 
досліджень, участі в бізнес-тренінгах і тренінгах з викладацької майстерності. В Університеті діють вимоги  
Положення про підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників ( 
https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) та проведення ними відкритих занять. 
Керівництво університету проводить роз’яснювальну політику щодо усвідомлення перспектив професійної 
діяльності НПП, пов’язаних з їх соціальною значущістю і статусом, матеріальними і соціальними умовами праці, 
можливостями особистісного зростання і самореалізації. Система заходів стимулювання розвитку викладацької 
майстерності передбачає матеріальні (у вигляді премій) та моральні заохочення (вручення грамот, подяк, пам’ятних 
подарунків), що демонструють високий рівень викладацької майстерності та передають його колегам. Порядок 
преміювання відбувається відповідно до Положення про преміювання працівників Університету банківської справи.

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?

Освітня діяльність з підготовки здобувачів ОП забезпечується потужною матеріально-технічною базою та 
соціальною інфраструктурою Інституту, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам провадження освітньої  
діяльності. До неї, зокрема, належить: навчально-лабораторний корпус; 2 гуртожитки, спортивно-оздоровчий 
комплекс, актовий зал, бібліотека. Загальна кількість сучасних персональних комп'ютерів, задіяних в освітньому 
процесі у 2020-2021 н.р. склало 174 одиниць; ноутбуків - 13, серверів - 13 шт. з яких безпосередньо для навчальних 
занять використовується 9, система відео-конференц-зв’язку Polycom. Підтримуються й оновлюються системне та 
прикладне програмне забезпечення: Система управління підприємством і фінансово-господарською діяльністю «ІС-
ПРО», «ІРБІС-64», ПК «Деканат+Університет» САБО «Б2», ВПС «ЕНІГМА», система обслуговування клієнтів банку 
«IFOBS», «Прометей», «Moodle», «Project Expert». Всі приміщенняІнституту обладнані сучасними офісними 
меблями та технікою. Комп’ютери та мультимедійна техніка є в кожній аудиторії, що дозволяє більш ефективно 
використовувати інтерактивні методи навчання. 
ОП забезпечена компонентами навчально-методичного забезпечення згідно Положення (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), його зміст постійно оновлюється відповідно до пропозицій 
стейкхолдерів, здобувачів та вимог ринку. 

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?

Освітнє середовище, створене В Інституті, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП за 
рахунок збалансованого поєднання матеріальних, інтелектуальних та технічних ресурсів і студентоцентрованого 
підходу до організації освітнього процесу. Internet-технології надають учасникам освітнього процесу вільний 
дистанційний доступ до: навчально-методичних матеріалів у Moodle та Prometey, електронних каталогів бібліотеки в 
ІРБІС -64, електронних журналів успішності, розкладу занять, репозитарію тощо. Комп’ютерні аудиторії, кафедри та 
бібліотека об’єднані внутрішньою мережею і мають вільний доступ до інтернету, у вільному доступі здобувачів – 
портал  SpringerLink та електронні посібники. Книжковий фонд бібліотеки становить 57513 примірників. У холі, в 
читальному залі бібліотеки та в їдальні Інституту працює безкоштовний Wi-FI. В приміщеннях Інституту 
підтримується комфортний температурний режим, у тому числі, за рахунок оснащення кондиціонерами.
Для виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів ОП з ними проводяться тематичні зустрічі, зустрічі-
консультації із представниками студентського самоврядування, періодичні опитування. В Інституті створено 
належні умови для організації дозвілля і відпочинку здобувачів: діють спортивні секції, організовуються масово-
культурні та виховні заходи, підтримується художня самодіяльність. Є актовий зал, обладнаний сучасною аудіо 
апаратурою та необхідним інвентарем.

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

В Інституті постійно приділяється увага безпеці життя та здоров’я здобувачів. Усі навчальні та адміністративні 
приміщення Інституту відповідають діючим вимогам з техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності 
щодо освітлення, теплового та повітряного режиму тощо. Режими роботи навчального обладнання відповідають 
установленим нормативам.Спеціальними службами здійснюється система контролю за дотриманням вимог техніки 
безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки. Порушень цих вимог і випадків травмування не 
зафіксовано. Медичне обслуговування студентів здійснюється у КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої 
медичної допомоги». В приміщенні Інституту здійснюється відеоспостереження.
Забезпечення безпечності освітнього середовища за ОП здійснюється шляхом: інформування здобувачів щодо 
техніки безпеки; відповідність навчальних корпусів і гуртожитків санітарним нормам, нормам безпеки та наявністю 
системи охорони; обговоренням загроз для життя та здоров’я здобувачів та способів їх мінімізації під час 
кураторських годин. Для психологічної підтримки здобувачів надаються консультації психолога. Корпоративна 
культура Університету передбачає створення загальної доброзичливої атмосфери співробітництва, толерантності та 
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взаємної підтримки, що також є умовою сприятливого освітнього середовища.

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?

Для надання освітньої, соціальної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів спрямована діяльність 
структурних підрозділів: деканат, методично-організаційний відділ, бібліотека, служби IT, психолог, студентська 
рада, а також інститут кураторства академічних груп.
Підтримка здобувачів здійснюється безпосередньо  через НПП під час проведення навчальних занять, консультацій, 
виконання індивідуальних завдань, проведення наукової роботи. Надається допомога у разі виникнення проблем з 
засвоєнням навчального матеріалу та виконанням завдань, надаються усі необхідні навчально-методичні матеріали. 
Для підтримки процесу проходження практики кафедрою призначається відповідальна особа, яка надає допомогу в 
виборі бази практики та складанні звіту. Викладачами надаються консультації з написання кваліфікаційної та 
наукових робіт, а також їх перевірка.
Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку здобувачів вищої освіти здійснює також куратор групи. Він 
доводить до їх відома усі накази та розпорядження керівництва, сприяє адаптації, надає допомогу в організації 
культурно-масових, виховних і спортивних заходів, проводить консультації з питань безпеки життєдіяльності, 
корпоративної культури. 
Студентська рада створена для захисту прав та інтересів здобувачів, залучення їх до участів управлінні Інститутом та 
підвищенні якості освіти, соціальній діяльності, організації різноманітних заходів (квести, концерти, конкурси 
тощо). Деканатом здійснюється документальне та інформаційне супроводження освітньої, наукової та 
позанавчальної діяльності здобувачів, підтримка у працевлаштуванні та академічної мобільності. Психолог надає 
консультації та підтримку з вирішення психологічних проблем у випадках складних життєвих ситуацій та 
виникнення конфліктів.
Працівники бібліотеки надають консультації щодо користування електронним каталогом, визначення УДК наукових 
робіт тощо. Працівники ІТ-сервісу забезпечують безперервніий доступ до електронних ресурсів Інституту, 
здійснюють технічне супроводження сайту та обслуговування комп’ютерної техніки. На офіційному сайті 
Університету та Інституту відображено усі аспекти діяльності Інституту, структуру, історію, нормативно-правову 
базу, освітні програми та навчальні плани, силабуси, новини тощо. Інформація розміщується також в соціальних 
мережах Facebook та Instagram.
Для надання юридичної допомоги в інституті діє «Юридична кліника». Соціальна підтримка здійснюється шляхом 
надання соціальної стипендії певним категоріям здобувачів.
З метою з’ясування рівня задоволеності здобувачів якістю наданих освітніх послуг, а також організаційною і 
соціальною підтримкою з боку Інституту, щорічно проводиться їх анонімне анкетування, результати якого 
обговорюються на засіданні кафедри. Про достатній рівень сформованості механізмів освітньої, організаційної, 
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів свідчать в основному позитивні результати 
опитувань. 

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)

Інститут здійснює активну політику щодо надання доступу до вищої освіти особам з особливими потребами,  у тому 
числі учасникам АТО. З метою реалізації права на освіту осіб з проблемами опорно-рухового апарату на вході 
Інституту встановлено зручний пандус, на першому поверсі відведено спеціальну аудиторію, де може навчатись 
група в якій є здобувачі, що мають такі обмеження; проводяться консультації працівників Інституту щодо 
особливостей взаємодії з цією категорією здобувачів; активно використовуються дистанційні технологій навчання 
за допомогою електронних ресурсів Інституту, усіх можливих технологічних інструментів (e-mail, skype, Viber, 
Telegram та ін.), що дозволяють здобувачам отримувати необхідні навчально-методичні матеріали,  виконувати 
навчальні завдання дистанційно та отримувати консультації. Передбачено також можливість переведення на 
індивідуальну форму навчання відповідно до Порядку організації навчання студентів Університету банківської 
справи» за індивідуальним графіком (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/). Важлива 
роль у організації роботи з такою категорією здобувачів належить деканату, завданням якого є швидке і предметне 
реагування на їх навчальні та соціальні проблеми. 

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 врегулювання конфліктних ситуацій в Університеті регламентується Положеннями: Про організацію 
освітнього процесу (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Щодо врегулювання 
конфліктних ситуацій (https://drive.google.com/file/d/124Ys9qK740TkwjEzFoS4Yu09ElZsiKl8/view) та Про 
запобігання проявам расизму та сексуальних домагань (https://drive.google.com/file/d/1itsalCRBNvPZJDVpzpFp3oS-
k9aXEH5G/view).
Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в Антикорупційній програмі 
Університету банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) регламентовано 
механізм врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією. У випадку виявлення корупційних дій, а 
також фактів підбурення до них працівників Університету про це, в усній чи письмовій формі, повідомляється 
керівнику. При цьому гарантується конфіденційність таких повідомлень і захист викривачів. Керівник з метою 
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підтвердження чи спростування цієї інформації протягом 5 робочих днів має ініціювати внутрішнє розслідування; 
за його результатами застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб; визначити способи усунення причин і 
наслідків порушення та забезпечити заходи щодо запобігання йому у майбутньому; у разі виявлення ознак 
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або 
кримінальну відповідальність, інформувати у десятиденний строк про це спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції. 
Згідно Положення про запобігання проявам расизму та сексуальних домагань у разі, якщо працівник/студент 
Університету вважають, що щодо них їх було вчинено, протягом 30 днів можуть подати скаргу (в електронному чи 
паперовому вигляді) до Комісії з попередження і боротьби з проявами расизму та сексуальними домаганнями, або 
декану. Після цього скаржник може обрати спосіб вирішення ситуації: за неформальною процедурою, за 
формальною процедурою, або відмовитись від необхідності реагування. За неформальною процедурою протягом 10 
робочих днів Комісія зустрічається з особою, на дії якої подано скаргу та ознайомлює її зі змістом скарги, протягом 
30-ти днів проводить зустрічі зі скаржником, відповідачем, свідками та іншими особами, що можуть надати 
відповідну інформацію. Прийняте Комісією спільне рішення оформляється в письмовій формі та підписується 
скаржником та відповідачем. Формальна процедура передбачає обов’язкове інформування керівництва Інституту 
про порушення і подачу йому висновків Комісії, на підставі яких керівництво Інституту має ухвалити відповідні 
рішення, передбачені та дозволені законодавством. Протягом періоду впровадження освітньої діяльності за ОП 
«Інженерія програмного забезпечення» конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією, проявами расизму чи корупцією не виникали.

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

Университет послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду освітньої програми. Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП регулюються: Законом України «Про вищу освіту» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18), 
Положенням про навчально-методичне забезпечення освітньої програми Університету банківської справи 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Положенням про порядок та процедури 
розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм та навчальних планів 
(https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/) та Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти Університету банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-
universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/).

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

Перегляд ОП в Університеті відбувається на основі Положення про розроблення, затвердження, моніторинг, 
перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/). Перегляд і внесення змін до ОП відбувається на основі моніторингу з урахуванням пропозицій всіх 
учасників освітнього процесу та стейкхолдерів. Для визначення потреби в перегляді та доопрацюванні ОП  
відбувається аналіз нормативної бази, яка регулює зміст освіти за спеціальністю «Інженерія програмного 
забезпечення», рівень опанування програмних результатів навчання більшістю здобувачів, рівень їх задоволеності 
досягнутими результатами, валідність результатів оцінювання тощо. Аналізуються також зміни на вітчизняному 
ринку праці фахівців у сфері програмної інженерії (попит, пропозиція, зміна кваліфікаційних вимог).
На початку процедури перегляду ОП гарант разом із стейкхолдерами спільно визначають необхідні зміни до 
переліку компетенцій випускників,  змістової частини та розподілі часу за освітніми компонентами ОП. Зміни в ОП 
враховують пропозиції здобувачів, роботодавців, виявлених в ході опитувань і безпосередніх зустрічей з гарантом та 
членами робочої групи. Проект нового видання ОП знаходиться в публічному доступі на офіційному сайті Інституту 
мінімум 30 днів до його затвердження, що також дає змогу усім заінтересованим особам долучитись до його 
обговорення та вдосконалення. Перегляд ОП з моменту її затвердження у червні 2017 р. здійснювався двічі. 
ІІ видання ОП «Інженерія програмного забезпечення» містило зміни відповідно до затвердженого МОНУ Стандарту 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 121 
«Інженерія програмного забезпечення» від 29.10.2018 р., а саме програмних освітніх компетенцій та програмних 
результатів навчання, побудови структурно-логічної схеми ОП, врахування логічно-послідовного викладання 
дисциплін (протокол Вченої ради від 14.02.2019 № 7). Зміни до ІІІ видання ОП були внесені у зв’язку з необхідністю 
перегляду компетенцій, переліку освітніх компонентів та обсягів відведеного на них часу (протокол Вченої ради від 
29.12.2020 № 5), що дало змогу розширити перелік обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін, а також, з 
врахуванням побажань стейкхолдерів, до них включені дисципліни з інших ОП Інституту.

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

Здобувачі безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного 
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, як партнери. Перманентний двосторонній зв’язок зі ними є 
обов’язковою складовою процесу внутрішнього забезпечення якості. Позиція здобувачів береться до уваги під час 
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перегляду ОП. 
Для визначення позиції здобувачів щодо якості ОП періодично проводиться опитування. Такі опитування (в 
онлайн-режимі) серед здобувачів відбулось у березні 2020 р. В ньому вони дали оцінку ОП за визначеними 
критеріями та висловили побажання щодо її структури і змістового наповнення. В розробці анкети для опитування 
здобувачів щодо рівня їх задоволеності ОП брали участь члени студентської ради Інституту. Результати анкетування 
були розглянуті на засіданні кафедри і частина з них була врахована при формуванні ІІІ видання ОП. Зокрема, було 
враховано побажання розширити перелік професійно-орієнтовних вибіркових дисциплін щодо мов програмування, 
вивчення технологій цифрової економіки, обліку та оподаткування та ін. Подібні опитування, а також круглі столи з 
обговоренням якості навчання на ОП та її змісту проводяться щосеместрово і плануються в подальшому.

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

У ЗВО активно працює студентське самоврядування, яке дії на основі Положення про органи студентського 
самоврядування в Університеті банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/), яке в пункті 4.1 визначає функції студентського самоврядування та, зокрема, передбачено можливість 
надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових і професійних інтересів здобувачів. 
Для постійного студентського моніторингу якості освіти в інституті створюються фокус-групи, до складу яких 
входять старости груп, представники студентського самоврядування та здобувачі. Активісти студентського 
самоврядування беруть участь в розробці анкет, які сприяють виявленню вузьких місць в організації освітнього 
процесу. За результатами моніторингу студентська рада Інституту вносить пропозиції щодо його вдосконалення та 
доводить їх до відома адміністрації, інших посадових осіб Інституту та беруться до уваги при ухваленні рішень щодо 
перегляду та вдосконалення ОП. 
Участь здобувачів в забезпеченні якості освіти забезпечується також шляхом участі їх представників в роботі Вченої 
ради Університету та Інституту, Навчально-методичної ради Університету.

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

Представники потенційних роботодавців беруть участь у перегляді та оновленні ОП, забезпечуючи її відповідність 
сучасним вимогам ринку.
Проводяться зустрічі НПП кафедри з потенційними роботодавцями: «Можливості розширення співробітництва з 
Черкаським ІТ-кластером для оновлення освітніх програм», «Компетенції фахівців інженерії програмного 
забезпечення для підвищення якості процесів управління» в рамках круглого столу «Компетенції управлінця в 
сучасних умовах», круглий стіл «Проблеми та перспективи впровадження дуальної освіти в Україні», робоча зустріч 
«Перспективи вдосконалення підготовки фахівців з менеджменту та програмної інженерії в системі вищої освіти», 
«Підготовка ІТ-фахівців в умовах нових викликів цифрових трендів». Під час таких зустрічей надаються 
рекомендації щодо змістового наповнення ОП та її окремих компонентів в частині формування актуальних 
компетенцій та організації практики здобувачів. Зокрема, засновник компанії «Everlabs» пропонував посилити 
вивчення економіки та менеджменту для цілей і завдань інженерії програмного забезпечення, А. Негода – 
посилення змісту викладання «Технологія створення програмних продуктів», «Професійна практика програмної 
інженерії». У ІІІ виданні ОП було враховано пропозицію роботодавців щодо включення навчальних дисциплін: 
«Безпека програм та даних», «Якість програмного забезпечення та тестування», «Моделювання та аналіз 
програмного забезпечення», «Адміністрування обчислювальних комплексів», «Економіка програмного 
забезпечення», «Менеджмент проектів програмного забезпечення».

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

У 2021 році передбачається перший випуск за ОП «Інженерія програмного забезпечення». Працевлаштування 
випускників Інституту є об’єктом моніторингу та враховується під час оновлення ОП. Інформацію про 
працевлаштування випускників акумулюють і вивчають кафедри у співпраці з деканатом. Питання 
працевлаштування випускників щороку розглядається на засіданні вченої ради Інституту з метою оцінки 
ефективності ОП у забезпеченні працевлаштування. Співпраця з випускниками та їх роботодавцями створює 
додаткові можливості для  вдосконалення ОП, через формування пропозицій щодо адаптації її змісту до потреб 
ринку. Для налагодження плідної співпраці з ІТ-компаніями, підприємствами, фінансовими компаніями, Інститут 
залучає їх для рецензування робіт наукового характеру, що подаються на конкурси студентських робіт, читання 
лекцій з актуальних проблем ІТ-галузі, участі в науково-практичних конференціях, панельних дискусіях і круглих 
столах. Проводиться накопичення інформації щодо кар’єрного зростання та траєкторії працевлаштування 
майбутніх випускників ОП. 
В Університеті функціонує клуб випускників та затверджене відповідне положення 
(http://www.ubs.edu.ua/ua/vipuskniku/polozhklub), який займається також інформацією щодо випускників. 
Проводиться щорічна зустріч студентів Інституту, абітурієнтів та випускників –  
«Meetup»(https://cibs.ubs.edu.ua/den-vidkrytykh-dverei-meet-up-2019/). На зустрічі останні діляться зі  здобувачами 
досвідом працевлаштування та побудови кар’єри, спілкуються з викладачами, надають пропозиції щодо 
вдосконалення ОП.

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 
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якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Освітня програма акредитується вперше.

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?

Освітня програма акредитується вперше.

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

Університет всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП. Такі процедури передбачають: здійснення моніторингу та періодичного перегляду ОП із залученням 
представників підприємств, що є потенційними роботодавцями; оцінювання здобувачів шляхом проведення 
комп’ютерних контрольних тестувань; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; забезпечення 
ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату при реалізації освітньої діяльності в процесі 
підготовки бакалаврів. Сталою практикою є залучення провідних НПП інших ЗВО до оцінювання компетенцій 
здобувачів як голів екзаменаційних комісій з захисту кваліфікаційних робіт, а також проведення захистів на базі 
підприємств і фінансово-кредитних установ потенційних роботодавців. Їх зауваження та пропозиції щодо рівня 
знань здобувачів, володіння навичками наукових досліджень та їх презентації обговорюються на засіданнях 
кафедри та враховуються при вдосконаленні ОП. НПП інших ЗВО, де започатковані ОП подібного спрямування 
залучаються як рецензенти робочих програм і методичних матеріалів для вивчення дисциплін ОП.

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

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами Університету у сфері здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти (ВЗЯО) визначено в Положеннях: Про систему внутрішнього забезпечення   
якості  освітньої діяльності  та вищої освіти  (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/),  
Про  Черкаський навчально-науковий інститут (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/);  
Положенням про організацію освітнього процесу (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/).
Координацію роботи системи ВЗЯО забезпечує Адміністрація Університету та інститутів. Вчені та навчально-
методичні ради Університету та інститутів визначають систему та затверджують процедури ВЗЯО, контролюють та 
координують заходи з перевірки якості освітніх програм, розглядають пропозиції про нові ОП та внесення змін до 
них. Організаційно-методичний центр здійснює керівництво та підтримку забезпечення якості освіти на всіх рівнях. 
Допоміжні служби надають консультативну підтримку здобувачам. Деканати реалізують політику з забезпечення 
якості. Завідувач кафедри здійснює: експертизу якості освітніх програм та викладацького складу, діагностику 
результатів навчання. Керівник групи забезпечення організує розробку і реалізацію ОП, контроль якості підготовки 
випускників. Групи забезпечення ОП забезпечують відповідність змісту програми стандарту вищої освіти, 
координацію роботи з розробки освітньої програми та її навчально-методичного забезпечення тощо. 

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу в Університеті регулюються наступними документами: Статутом 
Університету банківської справи (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), Положеннями: 
Про Черкаський навчально-науковий інститут, Про кафедру (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-
dokumenty/), «Про організацію освітнього процесу в Університеті банківської справи, «Про розроблення, 
затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм та навчальних планів Університету банківської 
справи", «Про заходи щодо запобігання академічному плагіату в Університеті банківської справи», «Про захист прав 
інтелектуальної власності в Університеті банківської справи», «Про запобігання проявам расизму та сексуальних 
домагань», «Про врегулювання конфліктних ситуацій», «Про порядок визнання результатів навчання в ДВНЗ 
«Університет банківської справи», отриманих у формальній та неформальній освіті». Ця та інша інформація щодо 
прав та обов’язків учасників освітнього процесу є у відкритому доступі на офіційному сайті Університету банківської 
справи в розділі «Нормативно-правова база» (https://ubs.edu.ua/pro-universytet/pro-nas/normatyvni-dokumenty/), 
що кореспондуються з сайтом Черкаського навчально-наукового інституту.

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

Проєкт освітньої програми
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Освітня програма
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/)

Силабуси 
(https://cibs.ubs.edu.ua/osvitni-prohramy/)

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП «Інженерія програмного забезпечення» є її систематичність, логічність і практично-
орієнтованість, мобільність в частині швидкого реагуванні на зміни тенденцій в проектуванні, розробці та тестуванні 
програмного забезпечення. Якість реалізації ОП «Інженерія програмного забезпечення» підтримують: застосування 
проблемно-орієнтованого підходу з метою формування у здобувачів навичок системного і аналітичного мислення, 
обґрунтування проектних рішень і відстоювання своєї  точку  зору,  приймання раціональних  рішень; наявність 
комплексного набору інструментів та технологій в межах дисциплін, що забезпечують основні вимоги 
представників ринку праці;  наявність системи дистанційного навчання та сертифікованих дистанційних курсів; 
можливість вибору здобувачами дисциплін фахових дисциплін, а також дисциплін з інших освітніх програм; 
адаптивність до мінливості ринкового  середовища  в  частині  постійного  моніторингу  та вдосконалення  змісту  
окремих  її  компонентів; врахування побажань різних категорій стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів вищої 
освіти, випускників, органів студентського самоврядування) щодо контенту та структури; інтеграція наукової 
компоненти до процесу практичного навчання, публікації здобувачами результатів наукових досліджень, участь у 
Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт; спрямованість на створення передумов до саморозвитку 
особистості у процесі професійної діяльності.
Беззаперечною перевагою ОП є впровадження сертифікованих курсів відомих індустріальних компаній та 
можливості отримання додаткових сертифікатів.
ОП націлена на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення, яка стрімко 
розвивається, і відповідно до вимог вони повинні вдало поєднувати знання, уміння та навички на практиці. Вони 
можуть займати такі посади у ІТ-компаніях, а також у відділах комп’ютеризації підприємств і установ: прикладний 
програміст, програміст баз даних, системний програміст, інженер з комп’ютерних систем, інженер з програмного 
забезпечення комп’ютерів, фахівець з інформаційних технологій, адміністратор інформаційних систем. Цей перелік 
позицій не обмежується наданим списком.
Слабкою стороною ОП «Інженерія програмного забезпечення» є недостатнє залучення до освітнього процесу 
практиків-професіоналів, упровадження в освітній процес навчальних курсів, які викладаються іноземними мовами, 
участь здобувачів і викладачів в програмах академічної мобільності з об’єктивних причин.

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

ОП «Інженерія програмного забезпечення» повинна постійно розвиватися за рахунок оновлення переліку освітніх 
компонент, змісту робочих навчальних програм дисциплін, вдосконалення методів і методик,  використання для 
цілей навчання сучасного програмно-апаратного інструментарію та технологій програмної інженерії для набуття 
відповідних навичок здобувачами, які відповідають тенденціям і запитам ринку праці.
Для викладання навчальних дисциплін планується розширити практику запрошення провідних учених і практиків 
у ІТ-галузі, фінтеху та кібербезпеки  у форматі гостьових лекцій. Планується активізувати участь здобувачів в 
конкурсах, он-лайн конференціях і вебінарах з проблемних питань розвитку програмної інженерії, обмін 
здобувачами між університетом та ЗВО інших країн за програмою студентської мобільності Erasmus+. 
Передбачається вдосконалення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу шляхом оновлення 
технічних засобів навчання, придбання нових інформаційно-навчальних продуктів і ресурсів, стимулювання участі 
викладачів у наукових і освітніх методологічних конференціях і семінарах щодо підвищення кваліфікації та 
професійної майстерності, спільної роботи викладачів у наукових і освітніх проектах, які реалізуються за участі 
науковців і викладачів із країн Європейського Союзу, а також отримання освітніх грантів.
Планується активізувати  співпрацю з роботодавцями Черкаського  регіону з метою їх більш активного залучення до 
вдосконалення ОП, навчального плану, змісту дисциплін, методів та форм викладання, а також впровадження 
дуальної форми освіти. 
Передбачається продовжувати розробку сертифікованих дистанційних курсів, системи завдань для самостійної 
роботи та більш широко використовувати можливості платформи дистанційного навчання MOODLE, а також 
викладання окремих компонент іноземною мовою. Планується  активізувати  залучення науково-педагогічних 
працівників і здобувачів до виконання наукових досліджень на замовлення  підприємств, установ  та  організацій.
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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: КУЗНЄЦОВА АНЖЕЛА ЯРОСЛАВІВНА

Дата: 30.03.2021 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

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД6. Програмування  
(Рівень С  -  Основи 
програмування,  
Людино-машинна  
взаємодія)  

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 4 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 8 шт.
СКАНЕР "EPSON" PERFECTION 
1270 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1 – 4 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+2311/P-
G620-2,6/500/4 – 9 шт.
ПРИНТЕР OKI B411D А4 – 1 шт.
ПРОЕКТОР PANASONIC PT-
LX270E – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-



G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.NEC 48G – 
1шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW  - 2 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5"  - 5 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1 – 6 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 2 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+2311/P-
G620-2,6/500/4 -1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 4 шт.

ГОД10. Інформаційні 
технології (Рівень С - 
Цифрова економіка)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.NEC 48G – 
1шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW  - 2 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5"  - 5 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1 – 6 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 2 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+2311/P-
G620-2,6/500/4 -1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 4 шт..

ГОД9. Інформаційні 
технології (Рівень В - 
Операційні системи)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 4 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 8 шт.
СКАНЕР "EPSON" PERFECTION 
1270 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1 – 4 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+2311/P-
G620-2,6/500/4 – 9 шт.
ПРИНТЕР OKI B411D А4 – 1 шт.
ПРОЕКТОР PANASONIC PT-
LX270E – 1 шт.
Колонки – 1 шт.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.



ГОД8. Комп. сист. та 
мережі (Рівень C - 
Комп'ютерні системи 
та мережі)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД6. Комп. сист. та 
мережі (Рівень B  - 
Комп'ютерна 
схемотехніка та 
архітектура 
комп'ютерів)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД5. Математика 
(Рівень B - Дискретна 
математика)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРИНТЕР "OKI" ML 4410 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 1 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
3 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5" - 5 шт.
ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-
95HE  - 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
P0210/E5300-2,6/250/2 – 3 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 11 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТИМЕДіЙНИЙ 
"VIEWSONIC"PJ501 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG F2380 – 1 
шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
12 шт.
СКАНЕР EPSON V33 – 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR.P+ 2311/С-
G1620-2,7/500/2 – 14 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД3. Математика 
(Рівень C - Статистика 
(у т.ч. теорія 
ймовірності))

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРИНТЕР "OKI" ML 4410 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 1 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
3 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5" - 5 шт.
ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-
95HE  - 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
P0210/E5300-2,6/250/2 – 3 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 11 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД2. Програмування 
(Рівень А - Алгоритми 
та структури даних)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРИНТЕР "OKI" ML 4410 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 1 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
3 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5" - 5 шт.
ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-
95HE  - 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
P0210/E5300-2,6/250/2 – 3 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 11 шт.
Колонки – 1 шт.

ГОД1. Математика 
(Рівень А - Вища 

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

ПРИНТЕР "OKI" ML 4410 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG 



математика) 121.pdf uGrc6X1I04= SYNCMASTER 2243NW – 1 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
3 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5" - 5 шт.
ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-
95HE  - 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
P0210/E5300-2,6/250/2 – 3 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 11 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД5. УБС курс 
«Лідерство та 
командна робота» 

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД4. УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД3. Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД2. Інформаційні 
технології (рівень А)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРИНТЕР "OKI" ML 4410 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 1 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
3 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5" - 5 шт.
ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-
95HE  - 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
P0210/E5300-2,6/250/2 – 3 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 11 шт.
Колонки – 1 шт.

ЗОД1. УБС студія  
«Тайм-менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі»

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-93 
– 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
C0210/E3300-2,5/250/1  - 13 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ – 11 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
2 шт.
Колонки – 1 шт

ГОД7. Комп. сист. та 
мережі (Рівень А - 
Фізика та 
електротехніка)

навчальна 
дисципліна

Силабуси-
ОБОВЯЗКОВІ-

121.pdf

p50ZgbGjR772Gups7
HPN02gnIbxQr8C/n

uGrc6X1I04=

ПРИНТЕР "OKI" ML 4410 – 1 шт.
МОНіТОР SAMSUNG 
SYNCMASTER 2243NW – 1 шт.
МОНіТОР LG FLATRON W2243S – 
3 шт.
МОНіТОР "LG" W2253TQ  - 5 шт.
МОНіТОР LG E2241T 21,5" - 5 шт.
ПРОЕКТОР МУЛЬТ.EPSON EB-
95HE  - 1 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPRESS. 
P0210/E5300-2,6/250/2 – 3 шт.
КОМП'ЮТЕР IMPR. P+0210/C-
E3400-2,6/500/2  - 11 шт.
Колонки – 1 шт.

 
* 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

40238 Майстренко 
Світлана 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Сімферопольсь
кий державний 

університет 
ім.М.В.Фрунзе, 
рік закінчення: 

1991, 
спеціальність: 

2002 
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 011838, 
виданий 

11.01.1996, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015370, 
виданий 

19.10.2005

23 ЗОД1. УБС 
студія  «Тайм-
менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в 
бізнесі»

1.  Доцент кафедри 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін (атестат 
доцента 02 ДЦ № 
015370 від 19.10.2005).
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Майстренко С. В.  
Етичні цінності 
християнства та 
економічна діяльність 
// Вісник 
гуманітарного 
наукового товариства: 
наукові праці. Випуск 
20. Черкаси: ЧІПБ 
імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ 
України. - 2020. - С. 67 
– 72.
 2.2. Майстренко С.В. 
Етичні цінності 
християнства у 
структурі 
господарсько-
економічних відносин 
// Фінансовий 
простір: міжнародний 
науково-практичний 
журнал. 2019.-  № 2 
(34). - С.30-41. 2.3. 
Майстренко С.В. 
Філософія освіти у 
сучасному 
філософсько-
освітньому дискурсі. 
Наукові записки 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету: 
науковий збірник. 
Вип. 30. Одеса, 2019. - 
С.265-268. (Index 
Copernicus 
International).

2.4. Майстренко С.В. 
Використання 
вербального 
сугестивного впливу у 
юридичній практиці. 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
Серія «Філологічна»: 
збірник наукових 
праць. Острог, 2018. 
Вип. 2 (70).  С.130-134. 
(Index Copernicus 
International, Google 



Scholar). 
2.5. Майстренко С.В. 
Використання мовних 
засобів 
маніпулятивного 
впливу у судовій 
промові. Одеський 
лінгвістичний вісник, 
2017. № 9. Т. 2. С. 99-
104. (Index Copernicus 
International)

2.6. Майстренко С.В. 
Дискурс і текст: 
міждисциплінарний 
підхід до визначення 
понять. Наукові 
записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
Серія «Філологічна»: 
збірник наукових 
праць. Острог, 2015. 
Вип. 56. С.172-174. 
3. Монографії:
3.1. Майстренко С.В. 
Комунікативна 
компетенція як 
складова підготовки 
фахівців в умовах 
інтеграції України в 
європейське 
співтовариство. 
Забезпечення 
цивільної безпеки в 
Україні: сучасний стан 
і перспективи: 
монографія за заг. 
ред. О. М. Тищенка, Т. 
М. Кришталь. 
Черкаси: Видавець 
Чабаненко Ю. А., 
2018.  С. 373-383.
. 3.2. Майстренко С.В. 
Християнські 
моральні цінності та 
їх вплив на 
економічну 
діяльність. Etika a 
ekonomia: монографія 
за ред. T. Guz, 
P.Marzec, Г.Хоружого, 
Т.Смовженко. 
Tomaszow Lubelski: 
Wydzialzami ejscowy 
nauk prawnych i 
ekonomicznych 
Katolickiego 
uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pavla 
ІІ, 2010. С.71-79.
4. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника, що 
рекомендований 
МОН, іншим 
центральним органом 
виконавчої влади або 
вченою радою закладу 
освіти:
4.1. УБС студія «Тайм-
менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі». 
Навч. посібник / У.Є. 
Гузар В.К. Жеребило,, 
К.С. Калинець, Н.І. 
Козьмук, С.В. 
Майстренко, Т.Б. 



Швидка, Н.З. 
Шегинська, 
(рекомендовано до 
друку Вченою радою 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи»).
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми
5.1. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми «Соціально-
філософські проблеми 
в економіці та освіті» 
(державний 
реєстраційний номер 
– 0115U002683).
6.  Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт).
6.1. Всеукраїнський 
етап ІХ Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
ім. Т. Шевченка, 
Бондар Жанна, 
Диплом ІІІ ступеня 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
№ 418 від 01.04.2019);
6.2. Всеукраїнський 
етап VІІ 
Міжнародного мовно-
літературного
 конкурсу учнівської 
та студентської молоді 
ім. Т. Шевченка, 
04.02.2017, Соломко 
Катерина, Диплом ІІ 
ступеня (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 429 
від 04.04.2017) ;
6.3.Всеукраїнський 
етап VІ Міжнародного 
мовно-літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
ім. Т. Шевченка, 
13.02.2016, Соломко 
Катерина, Диплом ІІ 
ступеня (Наказ 
Міністерства освіти і 
науки України № 431 
від 13.04.2016);
6.4. ІІ тур 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
філософських наук, 
25-28 березня 2015, 
Осадча Марина 
Володимирівна, 
Диплом ІІІ ступеня 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
№ 756 від 13.07.2015).
7. Організаційна 
робота у закладах 
освіти
7.1. Секретар Вченої 



ради Черкаського 
інституту Університету 
банківської справи (з 
28.12.2016 – дотепер).
8.  Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
8.1. Підвищення 
кваліфікації, 
Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі, «Методика 
викладання 
дисциплін у вищій 
школі». Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації ПК 
01597997/00866-17 від 
17.11.2017 (108 год.).
8.2. Стажування, 
Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, 
«Мистецтво мовного 
впливу», Свідоцтво 12 
СПВ  285032 від 
05.12.2016.  

45037 Засядько 
Аліна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Приладобудува
ння, Диплом 
доктора наук 
ДД 005623, 

виданий 
15.02.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 010250, 
виданий 

26.02.2015

22 ЗОД2. 
Інформаційні 
технології 
(рівень А)

1. Професор кафедри 
вищої математики та 
інформаційних 
технологій. Атестат 
професора 12ПР № 
010250, 26.02.2015
2. Монографії:
2.1. Засядько А.А. 
Розділ 2. 
Програмування та 
інформаційно-
комунікаційні 
технології.  2.1. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Кібербезпе
ка та інформаційні 
технології : 
Монографія. – Х. : 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2020.  –  С.62-77.
2.3.  Засядько А.А. 
Решение  задачи  
восстановления 
параметров  объектов 
информационного  
обеспечения 
автоматизированных 
систем управления/ 
А.А. Засядько // 
Раздел  1.  
Информационные  
технологии в 
управлении, 
образовании, науке  и 
промышленности:  
монография/ под ред. 
В. С. Пономаренко.–Х 
: Издатель Рожко С. Г., 
2016. – 566 с., русск. 
яз. – С. 13-26.
2.4.  Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
фредгольма першого 
роду/ А.А. Засядько // 
Інформаційна безпека 



та інформаційні 
технології: 
Монографія / Под 
ред. проф. В.С. 
Пономаренко. – Х.: 
Тов «ДІСА ПЛЮС», 
2019. – С. 295-310.
2.5.  Засядько А.А.  
Восстановление 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения  
автоматизи-рованных 
систем управления на 
основе 
дифференциально-
нетейлоровских 
преобразований/ А.А.  
Засядько // Раздел 11. 
Информационные 
технологии и защита 
информации в 
информационно- 
коммуникационных 
системах: монография 
/ под ред. В. С. 
Пономаренко. – X.: 
Вид-во TOB «Щедра 
садиба плюс», 2015. – 
486 с. – С. 154-163.
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1.  Засядько А.А. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Системи 
обробки інформації. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 2 (161). 
– Х: 2020.  –  С.59-70.
3.2. Засядько А.А. 
Методичні 
особливості 
обгрунтування  
базових статистичних 
функцій/ А.А. 
Засядько, О.П. 
Касярум, Я.О. Касярум 
//Фінансовий простір, 
2019. - № 1 (33). - 
С.58-76.
3.3. Засядько А.А.  
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько, 
С.С.Королюк//Систем
и обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – Х.:  
Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2017. – Вип. 2(148).–
С.168-173.
3.4. Засядько 
А.А.Зниження 
обчислювальної 
складності в задачі 
нелінійного 
програмування 
великої розмірності/ 



А.А. Засядько// 
Вісник УБС. – 2016. –  
№2(23). – С. 158-162.
3.5. Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
Фредгольма першого 
роду/А.А. Засядько // 
Обробка інформації в 
складних технічних 
системах, Випуск 
2(157), (ISSN 1681-
1710), 2019. – С. 7-17.
3.6. Засядько А.А. 
Решение задачи 
восстановления 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения 
автоматизированных 
систем 
управления/А.А.Засяд
ько // Системи 
обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – 
Х.:Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2016. –  Вип.4 (141). – 
С. 35-40.
4. Робота у складі 
експертних рад 
Акредитаційної 
комісії
Участь у експертній 
комісії з метою 
проведення чергової 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» 
у Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Київський 
міжнародний 
університет» 
20.04.2017 (наказ 
МОН № 642-А від 
12.04.2017)
5. Опонування 
дисертацій
5.1.  Верланя Дмитра 
Анатолійовича 
«Методи та засоби 
чисельної реалізації 
інтегральних моделей 
динамічних об’єктів 
на основі 
розщеплення ядер», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді Д 26.185.01 
по захисту дисертацій 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова НАН України 
(м. Київ) (05.07.2016);



 5.2.  Грицай Олени 
Анатоліївни 
«Оптимальне за 
вартісними витратами 
планування 
експериментів для 
моделювання 
технологічних 
процесів» подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету 
(10.02.2017).
6. Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.820.04  по захисту 
дисертацій 
державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту (м. Київ)
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут  підвищення 
кваліфікації ті 
перепідготовки 
спеціалістів галузі 
знань 12 
«Інформаційні 
технології» (05.11.2018 
по 16.11.2018, 
СВІДОЦТВО про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01597997\00958-18)

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
080401 

Інформаційні 
управляючі 
системи та 

13 ФОД7. 
Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  
(рівень  Е - 
Аналіз  вимог  
та 
конструювання
програмного  
забезпечення)

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 



технології, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034478, 

виданий 
25.02.2016

ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 
технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8
3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 
ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.
3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 
Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 



system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 
distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27.
4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с.
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 
25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 



пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін..
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 
монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 
Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 
адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 
Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 
міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-



дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:
8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of Тeaching 
the Newest in the 
Europen Educatoin 
Practice » (5 квітня-5 
липеня 2019 р., 180 
год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 
дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
080401 

Інформаційні 
управляючі 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034478, 
виданий 

25.02.2016

13 ФОД3. 
Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  
(рівень  А)

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 
ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 



технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8
3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 
ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.
3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 
Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 
system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 
distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27.



4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с.
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 
25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін..
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 



монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 
Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 
адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 
Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 
міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:
8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of Тeaching 
the Newest in the 
Europen Educatoin 
Practice » (5 квітня-5 



липеня 2019 р., 180 
год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 
дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
080401 

Інформаційні 
управляючі 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034478, 
виданий 

25.02.2016

13 ГОД6. Комп. 
сист. та мережі 
(Рівень B  - 
Комп'ютерна 
схемотехніка 
та архітектура 
комп'ютерів)

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 
ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 
технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8
3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 
ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.



3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 
Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 
system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 
distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27.
4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с.
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 



В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 
25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін..
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 
монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 
Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 
адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 



Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 
міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:
8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of Тeaching 
the Newest in the 
Europen Educatoin 
Practice » (5 квітня-5 
липеня 2019 р., 180 
год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 
дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019559, 
виданий 

2 ГОД3. 
Математика 
(Рівень C - 
Статистика (у 
т.ч. теорія 
ймовірності))

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 



14.02.2014 фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a

2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 



«Інженерія 
програмного 
забезпечення»  (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.). 
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
080401 

Інформаційні 
управляючі 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034478, 
виданий 

25.02.2016

13 ФОД10. Основи  
програмної  
інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  
практика  
програмної  
інженерії)

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 
ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 
технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8
3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 



ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.
3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 
Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 
system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 
distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27. 
4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с. 
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 



запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 
25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 
монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 
Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 



адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 
Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 
міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:
8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of 
Тeaching^ the Newest 
in the Europen 
Educatoin Practice » (5 
квітня-5 липеня 2019 
р., 180 год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 
дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

364257 Гордєєв 
Олександр 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 
університет ім. 

М.Є. 
Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

13 ФОД8. 
Програмуванн
я  (Рівень  D  -  
Об'єктно-
орієнтоване  
програмування
)

1. Доцент кафедри 
економічної 
кібернетики (атестат 
доцента 12ДЦ 
№026366 від 
20.01.2011)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 



2003, 
спеціальність: 

091501 
Комп'ютерні 

системи та 
мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041041, 

виданий 
10.05.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026366, 
виданий 

20.01.2011

Core Collection:
2.1 Oleksandr 
Gordieiev, Vyacheslav 
Kharchenko and Mario 
Fusani. Software quality 
standards and models 
evolution: greenness 
and reliability issues // 
In post proc. of the 11th 
Information and 
Communication 
Technologies in 
Education, Research, 
and Industrial 
Application (ICTERI 
2015), Lviv, Ukraine, 
May 14-16, 2015, 
Revised Selected 
Papers, 
Communications in 
Computer and 
Information Science 
book, Springer, Volume 
594,  2016, p. 38-55.  
2.2 Oleksandr 
Gordieiev, Taras Lobur, 
Ruslan Kozak. 
Integrating Cisco 
Systems’ Educational 
Programs in ICT 
Security Academic 
Curricula // 
Information & Security: 
An International 
Journal, Volume 35, 
Issue 2, 2016, p.151-
163. 
2.3 Oleksandr 
Gordieiev, Vyacheslav 
Kharchenko, Kate 
Vereshchak. Usable 
Security Versus Secure 
Usability: an 
Assessment of 
Attributes Interaction 
// Proceedings of the 
13th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
Kyiv, Ukraine, May 15-
18, 2017, p.727-740 
http://ceur-ws.org/Vol-
1844/
2.4 Oleksandr 
Gordieiev and 
Vyacheslav 
Kharchenko. IT-
oriented software 
quality models and 
evolution of the 
prevailing 
characteristics // 
Proceedings of the 9 
International 
Conference Dependable 
Systems, Services and 
Technologies - 
DESSERT’2018, Kyiv, 
Ukraine, May 24-27, 
2018, p. 390-395 
2.5 Oleksandr 
Gordieiev, Vyacheslav 
Kharchenko and 
Konstiantyn Leontiiev. 
Usability, security and 
safety interaction: 



profile and metrics 
based analysis // 
Proceedings of the 13 
International 
Conference on 
Dependability and 
Complex Systems 
DepCoS-RELCOMEX, 
Brunow, Poland, July 
2-6, 2018, p. 238-247

3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1 Гордєєв О.О. 
Представлення та 
перетворення 
профілів програмного 
забезпечення: 
операція розбиття 
семантичних 
таксономічних 
структур. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Технічні 
науки. 2020. № 3 
(285). С. 26-33.
3.2 Гордєєв О.О. 
Моделі та оцінювання 
якості зручності 
використання 
інтерфейсу 
програмного 
забезпечення для 
людино-комп'ютерної 
взаємодії 
Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. 
2020, № 3(95), С. 84-
96. 
3.3 Гордєєв О.О. 
Моделі якості та 
оцінка зручності 
використання  
програмного 
інтерфейсу для 
людино-комп'ютерної 
взаємодії. Електронне 
моделювання. 2020. 
№ 5(42). С. 24-37.
3.4 Гордєєв О.О., 
Леонтієв К.П. Модель 
життєвого циклу 
дефекту програмного 
забезпечення. 
Математичне та 
комп'ютерне 
моделювання. Серія: 
технічні науки. 2020. 
№21. С. 51-60.
3.5 Гордєєв О.О., 
Леонтієв К.П. Модель 
сценарію оцінювання 
якості програмного 
забезпечення. 
Технічні науки та 
технології. 2020. № 
3(21). С. 209-220.  
3.6 Гордеев А.А., 
Харченко В.С.. 
Элементы 
методологии 
профилеориентирова
нного оценивания 
качества 
программного   
обеспечения 



информационных 
систем. Проблеми 
інформатизації та 
управління. 2014. Вип. 
3 (47).  С. 34-30.
3.7 Гордеев А.А., 
Харченко В.С.. 
Эволюция моделей 
качества програмного 
обеспечения: 
методика и 
результаты анализа в 
контексте стандарта 
ISO 25010. Системи 
обробки інформації.   
2013.  № 6 (113).  С. 13- 
31.
4. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
1. 573818-EPP-1-2016-
1-UK-EPPKA2-CBHE-
JP. Internet of Things: 
Emerging Curriculum 
for Industry and 
Human Applications 
ALIOT. Термін 
реалізації: 1 грудня 
2016 – 1 лютого 2019 
років
2.  544031-TEMPUS-1-
2013-1- AT-TEMPUS-
JPHES. Knowledge 
Transfer Unit – From 
Applied Research And 
Technology-
Entrepreneurial Know-
How Exchange To 
Development Of 
Interdisciplinary 
Curricula Modules. 
Термін реалізації: 1 
грудня 2013 – 1 
березня 2017 років
3. 543968-TEMPUS-1-
2013-1-EE-TEMPUS-
JPCR. Modernization of 
Postgraduate Studies 
on Security and 
Resilience for Human 
and Industry Related 
Domains. Термін 
реалізації: 1 грудня 
2013 – 1 червня 2017 
років
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
5.1 Член редакційної 
колегії журналу 
«Системи та 
технології» 
(Засновник 
Університет митної 
справи та фінансів, 
галузь знань технічні), 
включений до 
переліку наукових 
фахових видань 
України згідно наказу 
МОН України №326 
від 04.04.2018.
6. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника
Завідувач кафедри 
кібербезпеки 
Університету 



банківської справи
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Українська асоціація 
фінтех та 
інноваційних 
компаній
8. досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю
Розробка ИТ систем, 
тестування та 
впровадження  
9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом
Наукове 
консультування ІТ 
компаній, які 
займаються 
кібербезпекою та 
аналітичними 
системами

150600 Пантєлєєва 
Наталья 
Миколаївна

Заступник 
директора, 
Основне 
місце 
роботи

Адміністрація 
інституту

Диплом 
доктора наук 
ДД 006246, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021327, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
019691, 

виданий 
03.07.2008

28 ФОД2. 
Організація 
баз даних та 
знань

1. Доцент кафедри 
фінансів (атестат 
доцента 12ДЦ 
№019691 від 
03.07.2008). 
Професор кафедри 
фінансів та 
банківської справи 
(наказ МОН України 
№ 157 від 09.02.2021)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 FinTech, RegTech 
and Traditional  
Financial Inter-
mediation: Trends and 
Threats for Financial 
Stability /Natalia 
Pantielieieva ; 
Myroslava Khutorna ; 
Olesia Lytvynenko ; 
Liudmyla Potapenko. 
Data-Centric Business 
and Applications: 
Evolvements in 
Business Information 
Processing and 
Management (Volume 
3), Springer, 2019, 1-21 
(Scopus DOI: 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-35649-1) 
2.2 Digitization of the 
Economy of Ukraine: 
Strategic Challenges 
and Implementation 
Technologies /Natalia 
Pantielieieva ; Sergii 
Krynytsia ; Yulia 
Zhezherun ; Mykhailo 
Rebryk ; Liudmyla 
Potapenko // 2018 
IEEE 9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT’2018), 24-
27 May, 2018, 
Page(s):508-515. 



(Scopus, DOI: 
https://doi.org/10.1109
/DESSERT.2018.84091
86) 
2.3 FinTech, 
Transformation of 
Financial 
Intermediation and 
Financial Stability 
/Natalia Pantielieieva ; 
Sergii Krynytsia ; 
Myroslava Khutorna ; 
Liudmyla Potapenko // 
2018  International 
Scientific-Practical 
Conference Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T), 9-12 Oct. 
2018, IEEE, PP. 553-
559. (Scopus, DOI: 
https://doi.org/10.1109
/INFOCOMMST.2018.8
632068) 
2.4 Pantielieieva N., 
Zaporozhets S., 
Nagaichuk N., Bartosh 
O. Transformation of 
financial 
intermediation in the 
context of spread of 
digital trends / // 
Bulletin of the National 
Academy of Sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan, 2019.  № 
3. С. 144-152 (Web of 
Science, DOI: 
https://doi.org/ 
10.32014/2019.2518-
1467.80) 
2.5 Pantielieieva N., 
Міshchenko S., 
Pantielieieva K. The 
financial mechanism 
for providing 
investment lending to 
the economy of Ukraine 
with the participation of 
international financial 
institutions. Bulletin of 
the National Academy 
of Sciences of the 
Republic of 
Kazakhstan, Vol. 6, 
Number 382 (2019), 
141-153. (Web of 
Science, DOI: 
https://doi.org/10.3201
4/2019.2518-1467.156)
2.6 Pantielieieva N. M., 
Rogova N. V., 
Braichenko S. M., 
Dzholos S. V., Kolisnyk 
A. S. Current aspects of 
transformation of 
economic relations: 
cryptocurrencies and 
their legal regulation.  
Financial and credit 
activity: problems of 
theory and practice,  
Vol 4, No 31 (2019), 
410-418. (Web of 
Science, DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v4i31.190962)
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 



фахових видань 
України:
3.1 Пантєлєєва Н.М., 
Дідковський Р.М.  
Сучасні технології 
обробки даних і знань 
для реального сектору 
економіки: 
технологічний, 
економічний та 
соціальні аспекти. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Економіка і 
управління. Том 31 
(70). Частина 2. N 4, 
2020. С. 145-150.
3.2 Пантєлєєва Н.М., 
Романовська Л.В., 
Романовська М.С. 
Кіберзагрози в умовах 
цифрової економіки.  
Міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». 2019. № 
1(33). C.130-144. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.1(33).2019.177107

3.3 Пантєлєєва Н.М. 
Фінансова безпека  в 
умовах цифрової 
економіки: очікування 
і реальність. 
Міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір». 2(38), 2020. 
22-37. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.2(38). 
2020.209289 
(категорія «Б»)
3.4 Пантєлєєва Н.М. 
Технології штучного 
інтелекту в 
антикризовому 
управлінні банком. 
Науковий  вісник  
Херсонського  
державного 
університету.  Серія  
«Економічні  науки», 
2019. Випуск 33, 193-
197. (категорія «Б», 
Index Copernicus DOI: 
10.32999/ksu2307-
8030/2019-33-38)
3.5 Пантєлєєва Н.М. 
Інноваційна 
технологія блокчейн у 
системі управління 
державними 
фінансами. Науковий 
вісник Ужгородського 
університету. Серія 
«Економіка», 2018. 
Випуск 1 (51). С. 363-
369. (Index Copernicus 
International) DOI: 
https://doi.org/10.2414
4/2409-
6857.2018.1(51).363-
369
4. Монографії, 
навчальні посібники
4.1 Цифрова  



економіка  як  
ключовий  тренд  
розвитку  
постіндустріального 
суспільства  :  
монографія  /  [авт.  
кол.].  ;  за  заг.  ред.  
Н.  М.  Пантєлєєвої,  
С. Ю. Колодія, М. А. 
Ребрика. — Київ : 
ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 
2019. — 299 с.
4.2 Соціально-
філософські аспекти 
розвитку економіки, 
управління та освіти в 
умовах формування 
сучасного суспільства : 
монографія / За ред. 
Іщенко М.П., 
Пантєлєєвої Н.М., 
Руденко І.І. – Черкаси 
: вид-во ПП 
Чабаненко Ю.А., 2017. 
– 463 с. 
4.2 Розвиток 
банківської системи в 
умовах трансформації 
економічного 
простору: монографія 
/ за ред. Чепелюк 
Г.М., Пантєлєєвої 
Н.М. – Черкаси, 2016. 
– 414 с.
4.3 Пантелеева, Н. Н. 
Моделирование 
пространственной 
динамики с 
использованием 
клеточных автоматов 
/ Н. Н. Пантелеева // 
Криптографическое 
кодирование : 
монография / 
[коллектив авторов] 
под ред. В. Н. 
Рудницкого, В. Я. 
Мельчевич. – 
Харьков, 2014. – С. 
129-141.
4.4 Дослідження і 
проектування 
природно-надійних 
комп’ютерних систем: 
навч. посіб. / В.М. 
Рудницький, Н.М. 
Пантелєєва, Л.А. 
Шувалова, В.Г. 
Бабенко; за ред. д.т.н., 
проф. Ю.Г. Леги; Мін-
во освіти і науки, 
молоді та спорту 
України, Черкас. 
держ. технол. ун-т. – 
Черкаси: ЧДТУ, 2012. 
– 187 с. – (Серія "Нові 
технології").
4.5 Пантєлєєва Н.М., 
Рудницький В.М. 
Теоретичні основи 
створення природно-
надійних 
комп‘ютерних систем: 
Монографія. – 
Черкаси: Брама-
Україна, 2009. – 200 с.
4.6 Пантєлєєва, Н. М. 
Інноваційні аспекти 
розвитку банківської 
діяльності в Україні / 



Н. М. Пантєлєєва // 
Формування сучасних 
механізмів розвитку 
інноваційної сфери 
економіки : 
монографія / 
[колектив авторів] за 
наук. ред. І. Ю. 
Швець. – 
Сімферополь: 
ДІАЙПІ, 2013. – С. 59-
66.
5 Авторські свідоцтва 
та/або патенти 
5.1 Заявка на винахід 
№2003065400 з 
позитивним рішенням 
Перетворювач 
інтервалу часу в 
цифровий код з 
самоконтролем / В.М. 
Рудницький, В.П. 
Квасніков, Н.М. 
Пантєлєєва; Заяв. 
10.06.2003; Рішення 
про видачу патенту 
16.01.2004 (Термін дії 
до 2024 р.).
5.2 Деклараційний 
патент України на 
корисну модель 
№8202 «Пристрій для 
множення коду числа 
на два в двійково-
вісімковій системі 
числення», 7 
Н03М13/00 / В.М. 
Рудницький, Н.М. 
Пантелєєва, О.В. 
Нечипоренко – № 
u200501208; Заявл. 
10.02.2005; Опубл. 
15.07.2005. Бюл. №7, 
2005р. – 4 с. (Термін 
дії до 2025 р.).
5.3 Деклараційний 
патент України на 
корисну модель 
№8203 «Пристрій для 
множення коду числа 
на два в двійково-
червіркової системі 
ліку», 7 Н03М13/00 / 
В.М. Рудницький, 
Н.М. Пантелєєва, О.В. 
Нечипоренко – № 
u200501209; Заявл. 
10.02.2005; Опубл. 
15.07.2005. Бюл. №7, 
2005р. – 4 с. (Термін 
дії до 2025 р.).
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
6.1. Науковий 
керівник НДР 
«Соціально-
філософські проблеми 
в економіці та освіті» 
№ ДР 0115U002683 
(01.01.2015–31.12.2017 
рр.).
6.2 Науковий керівник 
НДР «Цифрова 
економіка: сучасний 
стан, проблеми та 
перспективи 
розвитку» № ДР 
0117U003836 



(01.01.2018–
31.12.2020 рр.).
6.3 Заступник голови 
журі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт за 
напрямом «Фінансова 
безпека» у 2018-2019, 
2019-2020 н.р.
6.4 Голова журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Фінансова безпека» 
серед здобувачів 
закладів вищої освіти 
в 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021 н.р.
6.5 Заступник 
головного редактору 
міжнародного 
науково-практичного 
журналу «Фінансовий 
простір», 
електронного  
видання, яке 
включено до категорії 
«Б» фахових видань 
України (Наказ МОН 
України від 
02.07.2020 р. №886 
(Додаток 4))
6.6 Член редакційної 
колегії збірника 
наукових праць 
«Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики» 
(категорії «А» 
фахових видань 
України, Web of 
Science) 
7. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
на I етапі – 
7.1 Шульга З. WEB-
застосунок для 
моніторингу екології 
довкілля // Диплом  І 
ступеня І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт 
2020/2021 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмної інженерії» 
(УБС, грудень 2020 -
січень 2021 р.).
на IІ етапі – 
7.2 Арутюнян Л. 
Креативна економіка - 
сучасна модель 
розвитку 
національних 
економік // 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н.р. за 
спеціалізацією 
«Економіка та 
управління 
національнім 
господарством», 



Одеський 
національний 
університет імені І.І. 
Мечни-кова,  (ІІ етап, 
Диплом І ступеня)
7.3 Кот М. ІРО як 
антикризовий 
механізм залучення 
капіталу  для 
вітчизняних 
підприємств // 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н.р. з 
галузей знань і 
спеціальностей 
“Економіка 
підприємства”, ДВНЗ 
«Київський націона-
льний економічний 
університет імені 
Вадима Гетьмана», (ІІ 
етап, Диплом ІІІ 
ступеня)
7.4 Ревера Є. Цифрові 
технології - інновації 
економіки терору // 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
2019/2020 н.р. зі 
спеціалізації 
«Економіка та 
економічна політика», 
Київський 
національний 
університет ім Т. 
Шевченка, (ІІ етап, 
Грамота за творчий 
підхід до вирішення 
актуальних проблем 
економіки та 
економічної політики 
Інші Всеукраїнські 
конкурси
7.5 Колосова В. 
Цифрові технології в 
системі інструментів 
деактивації тіньової 
економіки // 
Всеукраїнський 
конкурс 
дослідницьких робіт 
школярів та студентів 
до 28-ї річниці 
незалежності України  
“Новітня історія 
України: аналіз етапів 
становлення”, 
Університет імені 
Альфреда Нобеля (м. 
Дніпро), 16-17 травня 
2019 р., Дипломом І 
ступеня з напряму 
«Економіка» та 
грошова премія
8. Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю
Розробка ИТ систем, 
тестування та 
впровадження  
9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом
Участь у складі 
робочої групи 
розробки Стратегії 
розвитку Черкаської 



області 2021-2027 рр., 
напрям Smart 
спеціалізація.
10. Підвищення 
кваліфікації: 
10.1 Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів 
Полтавського 
університету 
економіки і торгівлі, 
спеціальність 
«Фінанси і кредит», 12 
СПВ №169523 від 
19.02.2016
10.2 Сертифікат НБУ 
про навчання за 
курсом «Практичні 
аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики» (12 – 13 
листопада 2020 р.) - 
16 год.
10.3 Сертифікат 
учасника міжнародної 
онлайн-конференції 
на тему: «Нова 
фінансова модель в 
умовах розвитку 
цифровий економіки» 
(17 квітня 2020 р., 
Нур-Султан, 
Казахстан) - 5 год.

364257 Гордєєв 
Олександр 
Олександров
ич

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Національний 
аерокосмічний 
університет ім. 

М.Є. 
Жуковського 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

091501 
Комп'ютерні 

системи та 
мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041041, 

виданий 
10.05.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

026366, 
виданий 

20.01.2011

13 ГОД8. Комп. 
сист. та мережі 
(Рівень C - 
Комп'ютерні 
системи та 
мережі)

1. Доцент кафедри 
економічної 
кібернетики (атестат 
доцента 12ДЦ 
№026366 від 
20.01.2011)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Oleksandr 
Gordieiev, Vyacheslav 
Kharchenko and Mario 
Fusani. Software quality 
standards and models 
evolution: greenness 
and reliability issues // 
In post proc. of the 11th 
Information and 
Communication 
Technologies in 
Education, Research, 
and Industrial 
Application (ICTERI 
2015), Lviv, Ukraine, 
May 14-16, 2015, 
Revised Selected 
Papers, 
Communications in 
Computer and 
Information Science 
book, Springer, Volume 
594,  2016, p. 38-55.  
2.2 Oleksandr 
Gordieiev, Taras Lobur, 
Ruslan Kozak. 
Integrating Cisco 
Systems’ Educational 
Programs in ICT 
Security Academic 
Curricula // 
Information & Security: 
An International 



Journal, Volume 35, 
Issue 2, 2016, p.151-
163. 
2.3 Oleksandr 
Gordieiev, Vyacheslav 
Kharchenko, Kate 
Vereshchak. Usable 
Security Versus Secure 
Usability: an 
Assessment of 
Attributes Interaction 
// Proceedings of the 
13th International 
Conference on ICT in 
Education, Research 
and Industrial 
Applications. 
Integration, 
Harmonization and 
Knowledge Transfer 
Kyiv, Ukraine, May 15-
18, 2017, p.727-740 
http://ceur-ws.org/Vol-
1844/
2.4 Oleksandr 
Gordieiev and 
Vyacheslav 
Kharchenko. IT-
oriented software 
quality models and 
evolution of the 
prevailing 
characteristics // 
Proceedings of the 9 
International 
Conference Dependable 
Systems, Services and 
Technologies - 
DESSERT’2018, Kyiv, 
Ukraine, May 24-27, 
2018, p. 390-395 
2.5 Oleksandr 
Gordieiev, Vyacheslav 
Kharchenko and 
Konstiantyn Leontiiev. 
Usability, security and 
safety interaction: 
profile and metrics 
based analysis // 
Proceedings of the 13 
International 
Conference on 
Dependability and 
Complex Systems 
DepCoS-RELCOMEX, 
Brunow, Poland, July 
2-6, 2018, p. 238-247

3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1 Гордєєв О.О. 
Представлення та 
перетворення 
профілів програмного 
забезпечення: 
операція розбиття 
семантичних 
таксономічних 
структур. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету. Технічні 
науки. 2020. № 3 
(285). С. 26-33.
3.2 Гордєєв О.О. 
Моделі та оцінювання 
якості зручності 



використання 
інтерфейсу 
програмного 
забезпечення для 
людино-комп'ютерної 
взаємодії 
Радіоелектронні і 
комп’ютерні системи. 
2020, № 3(95), С. 84-
96. 
3.3 Гордєєв О.О. 
Моделі якості та 
оцінка зручності 
використання  
програмного 
інтерфейсу для 
людино-комп'ютерної 
взаємодії. Електронне 
моделювання. 2020. 
№ 5(42). С. 24-37.
3.4 Гордєєв О.О., 
Леонтієв К.П. Модель 
життєвого циклу 
дефекту програмного 
забезпечення. 
Математичне та 
комп'ютерне 
моделювання. Серія: 
технічні науки. 2020. 
№21. С. 51-60.
3.5 Гордєєв О.О., 
Леонтієв К.П. Модель 
сценарію оцінювання 
якості програмного 
забезпечення. 
Технічні науки та 
технології. 2020. № 
3(21). С. 209-220.  
3.6 Гордеев А.А., 
Харченко В.С.. 
Элементы 
методологии 
профилеориентирова
нного оценивания 
качества 
программного   
обеспечения 
информационных 
систем. Проблеми 
інформатизації та 
управління. 2014. Вип. 
3 (47).  С. 34-30.
3.7 Гордеев А.А., 
Харченко В.С.. 
Эволюция моделей 
качества програмного 
обеспечения: 
методика и 
результаты анализа в 
контексте стандарта 
ISO 25010. Системи 
обробки інформації.   
2013.  № 6 (113).  С. 13- 
31.
4. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах:
1. 573818-EPP-1-2016-
1-UK-EPPKA2-CBHE-
JP. Internet of Things: 
Emerging Curriculum 
for Industry and 
Human Applications 
ALIOT. Термін 
реалізації: 1 грудня 
2016 – 1 лютого 2019 
років
2.  544031-TEMPUS-1-
2013-1- AT-TEMPUS-
JPHES. Knowledge 
Transfer Unit – From 



Applied Research And 
Technology-
Entrepreneurial Know-
How Exchange To 
Development Of 
Interdisciplinary 
Curricula Modules. 
Термін реалізації: 1 
грудня 2013 – 1 
березня 2017 років
3. 543968-TEMPUS-1-
2013-1-EE-TEMPUS-
JPCR. Modernization of 
Postgraduate Studies 
on Security and 
Resilience for Human 
and Industry Related 
Domains. Термін 
реалізації: 1 грудня 
2013 – 1 червня 2017 
років
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
5.1 Член редакційної 
колегії журналу 
«Системи та 
технології» 
(Засновник 
Університет митної 
справи та фінансів, 
галузь знань технічні), 
включений до 
переліку наукових 
фахових видань 
України згідно наказу 
МОН України №326 
від 04.04.2018.
6. Організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника
Завідувач кафедри 
кібербезпеки 
Університету 
банківської справи
7. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Українська асоціація 
фінтех та 
інноваційних 
компаній
8. досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю
Розробка ИТ систем, 
тестування та 
впровадження  
9. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом
Наукове 
консультування ІТ 
компаній, які 
займаються 
кібербезпекою та 
аналітичними 
системами

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 

13 ГОД4. 
Програмуванн
я  (Рівень  В - 
Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 



2004, 
спеціальність: 

080401 
Інформаційні 

управляючі 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034478, 
виданий 

25.02.2016

виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 
ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 
технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8
3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 
ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.
3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 



Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 
system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 
distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27.
4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с.
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 



25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін..
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 
монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 
Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 
адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 
Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 



міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:
8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of Тeaching 
the Newest in the 
Europen Educatoin 
Practice » (5 квітня-5 
липеня 2019 р., 180 
год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 
дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

364258 Вайганг 
Ганна 
Олександрів
на

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 
Вищий 

навчальний 
заклад 

"Інститут 
економіки та 
права "КРОК" 
(м.Київ), рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

000005 
Педагогіка 

вищої школи, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 026395, 

виданий 
26.02.2015

20 ФОД1. 
Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення 
(рівень C - 
Менеджмент 
проектів 
програмного 
забезпечення

1. Доцент кафедри 
кібербезпеки та 
соціальних наук 
(атестат доцента АД 
№005116 від 
24.09.2020)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1Mateichyk V., 
Tsuman M., Weigang 
G., Kozodoy D., 
Sansyzbajeva Z., 
Grytsuk Y. (2020) The 
Information and 
Analytical System for 
Monitoring Roadside 
Pollution by Traffic 
Flows. In: Ginters E., 
Ruiz Estrada M., Piera 
Eroles M. (eds) ICTE in 
Transportation and 
Logistics 2019. ICTE 
ToL 2019. Lecture 
Notes in Intelligent 
Transportation and 
Infrastructure. 
Springer, Cham – pp. 
352-359 
(https://link.springer.c
om/chapter/10.1007%2
F978-3-030-39688-



6_44)
2.2 Хрутьба В.О., 
Вайганг Г.О., Зюзюн 
В.І. Результати 
екологічної та 
соціальної оцінки 
проекта реконструкції 
дороги/Харків, 
Восточно-
Европейский журнал 
передовых 
технологий, 4/10 ( 76 ) 
2015 – с. 26-34.
2.3 O. Barabash. G. 
Weigang Mathematical 
Modeling of the 
Summarizing Index for 
the Biosystems Status 
as a Tool to Control the 
Functioning of the 
Environmental 
Management System at 
Business Entities. 
Mathematical Modeling 
and Simulation of 
Systems (MODS'2020). 
Selected Papers of 15th 
International Scientific-
practical Conference, 
MODS, 2020 June 29 – 
July 01, Chernihiv, 
Ukraine. pp. 56-66.

3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1 Вайганг Г.О. 
Актуальні питання 
щодо підготовки 
фахівців із 
кібербезпеки у 
фінансовій сфері. 
Scientific and pedagogic 
internship ”Problems 
and process of 
reforming education in 
the field of engineering 
sciences in Ukraine and 
EU countries”: 
Internship proceedings, 
November 4 – 
December 13, 2019. 
Wloclawek, Republic of 
Poland. рр. 17-22
4. Монографії
4.1 Дмитриченко М.Ф., 
Матейчик В.П., 
Волков В.П., Грищук 
О.К., Цюман М.П., 
Грицук І.В., Вайганг 
Г.О., Клименко О.А. 
Програмне 
забезпечення системи 
моніторингу 
транспорту: 
монографія Під.ред. 
Дмитриченка М.Ф. – 
К.: НТУ, 2016. – 204 с.
4.2 Вища освіта 
України в умовах 
глобалізації 
суспільства: 
монографія / редкол.: 
Горяна Л.Г., 
Терентьєва Н.О., за 
наук.ред. М.Б. Євтуха. 
– К.: Агроосвіта, 2015. 
– 300 с. (Вайганг Г. 



Методичні аспекти 
гарантування 
екологічної безпеки 
під час підготовки 
фахівців транспортної 
галузі. С. 248-289).
4.3 Вайганг Г. Основні 
переваги та недоліки 
транспортної системи 
м. Києва / Вайганг  Г.,  
Комар К. // Systemy i 
środki transportu 
samochodowego. 
Efektywność I 
bezpieczeństwo. 
Wybrane zagadnienia. 
Monografia pod 
redakcią    naukową 
Kazimierza Lejdy – 
Seria Transport № 15. - 
Rzeszów: Politehnika  
Rzeszowska, 2018. – р. 
109-114
5. Авторські свідоцтва:
5.1 Авторське право на 
твір № 75500 від 
22.12.2017: 
Комп’ютерна 
програма 
«Інформаційний веб-
сайт процедури 
підготовки елементів 
системи екологічного 
менеджменту до 
впровадження на 
підприємстві». 
Безносик Ю.О., 
Василенко Р.І., 
Ілляшенко К.А., Бойко 
Т.В., Парасочка А.П., 
Матейчик П.В., 
Хрутьба В.О., Вайганг 
Г.О.
5.2 Авторське право на 
твір № 51829 від 
21.10.2013: Науковий 
твір «Технічний 
регламент 
програмного продукту 
«Інформаційно-
аналітична система 
оцінювання 
забруднення 
придорожнього 
середовища 
транспортними 
потоками». 
Дмитриченко М.Ф., 
Дмитрієв М.М., 
Матейчик В.П., 
Хрутьба В.О., Вайганг 
Г.О., Краснокутська 
З.І., Крюковська Л.І., 
Цюман М.П., Римарук 
К.В.
5.3 Авторське право на 
твір № 51830 від 
21.10.2013: Науковий 
твір «Укрупнений 
алгоритм 
програмного продукту 
«Інформаційно-
аналітична система 
оцінювання 
забруднення 
придорожнього 
середовища 
транспортними 
потоками». 
Дмитриченко М.Ф., 
Дмитрієв М.М., 



Матейчик В.П., 
Хрутьба В.О., Вайганг 
Г.О., Краснокутська 
З.І., Крюковська Л.І., 
Цюман М.П., Римарук 
К.В.
5.4 Авторське право на 
твір № 51831 від 
21.10.2013: Науковий 
твір «Результати 
розрахунку 
інгредієнтного та 
параметричного 
забруднення з 
використанням 
програмного продукту 
«Інформаційно-
аналітична система 
оцінювання 
забруднення 
придорожнього 
середовища 
транспортними 
потоками». 
Дмитриченко М.Ф., 
Дмитрієв М.М., 
Матейчик В.П., 
Хрутьба В.О., Вайганг 
Г.О., Краснокутська 
З.І., Крюковська Л.І., 
Цюман М.П., Римарук 
К.В.
5.5 Авторське право на 
твір № 51832 від 
21.10.2013: Науковий 
твір «Математична 
модель програмного 
продукту 
«Інформаційно-
аналітична система 
оцінювання 
забруднення 
придорожнього 
середовища 
транспортними 
потоками». 
Дмитриченко М.Ф., 
Дмитрієв М.М., 
Матейчик В.П., 
Хрутьба В.О., Вайганг 
Г.О., Краснокутська 
З.І., Крюковська Л.І., 
Цюман М.П., 
Никонович С.О., 
Римарук К.В.
6. Участь у 
міжнародних 
наукових проектах
6.1 TEMPUS. 
Міжнародний проект 
ЕcoBRU: 543707-
TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPHES 
(2013-2016р.р., 
продовжено до 2017р. 
включно).
7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій
Журнал «Watches in 
Ukraine. Luxlife» з 
2017 року по даний 
час.

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 

2 ФОД6. 
Програмуванн
я  (Рівень С  -  
Основи 
програмування
,  Людино-

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 



Хмельницьког
о, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
080101 

Математика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 019559, 

виданий 
14.02.2014

машинна  
взаємодія)  

«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a

2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 



Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення»  (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.).
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)
1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 



«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a
2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.).  
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)

45037 Засядько 
Аліна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Приладобудува
ння, Диплом 
доктора наук 
ДД 005623, 

виданий 
15.02.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 010250, 
виданий 

26.02.2015

22 ГОД5. 
Математика 
(Рівень B - 
Дискретна 
математика)

1. Професор кафедри 
вищої математики та 
інформаційних 
технологій. Атестат 
професора 12ПР № 
010250, 26.02.2015
2. Монографії:
2.1. Засядько А.А. 
Розділ 2. 
Програмування та 
інформаційно-
комунікаційні 
технології.  2.1. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Кібербезпе
ка та інформаційні 
технології : 
Монографія. – Х. : 



ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2020.  –  С.62-77.
2.2. Засядько А.А. 
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько,  С.С.  
Королюк // Розділ 20. 
Інформаційні  
технології: проблеми і 
перспективи:  
монографія  /  за заг.  
ред.  В.  С.  
Пономаренка.  –  Х.: 
Вид.  Рожко С. Г., 2017. 
– 447 с. – С.312-324.
2.3.  Засядько А.А. 
Решение  задачи  
восстановления 
параметров  объектов 
информационного  
обеспечения 
автоматизированных 
систем управления/ 
А.А. Засядько // 
Раздел  1.  
Информационные  
технологии в 
управлении, 
образовании, науке  и 
промышленности:  
монография/ под ред. 
В. С. Пономаренко.–Х 
: Издатель Рожко С. Г., 
2016. – 566 с., русск. 
яз. – С. 13-26.
2.4.  Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
фредгольма першого 
роду/ А.А. Засядько // 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології: 
Монографія / Под 
ред. проф. В.С. 
Пономаренко. – Х.: 
Тов «ДІСА ПЛЮС», 
2019. – С. 295-310.
2.5.  Засядько А.А.  
Восстановление 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения  
автоматизи-рованных 
систем управления на 
основе 
дифференциально-
нетейлоровских 
преобразований/ А.А.  
Засядько // Раздел 11. 
Информационные 
технологии и защита 
информации в 
информационно- 
коммуникационных 
системах: монография 
/ под ред. В. С. 
Пономаренко. – X.: 
Вид-во TOB «Щедра 
садиба плюс», 2015. – 
486 с. – С. 154-163.
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 



фахових видань 
України:
3.1.  Засядько А.А. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Системи 
обробки інформації. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 2 (161). 
– Х: 2020.  –  С.59-70.
3.2. Засядько А.А. 
Методичні 
особливості 
обгрунтування  
базових статистичних 
функцій/ А.А. 
Засядько, О.П. 
Касярум, Я.О. Касярум 
//Фінансовий простір, 
2019. - № 1 (33). - 
С.58-76.
3.3. Засядько А.А.  
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько, 
С.С.Королюк//Систем
и обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – Х.:  
Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2017. – Вип. 2(148).–
С.168-173.
3.4. Засядько 
А.А.Зниження 
обчислювальної 
складності в задачі 
нелінійного 
програмування 
великої розмірності/ 
А.А. Засядько// 
Вісник УБС. – 2016. –  
№2(23). – С. 158-162.
3.5. Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
Фредгольма першого 
роду/А.А. Засядько // 
Обробка інформації в 
складних технічних 
системах, Випуск 
2(157), (ISSN 1681-
1710), 2019. – С. 7-17.
3.6. Засядько А.А. 
Решение задачи 
восстановления 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения 
автоматизированных 
систем 
управления/А.А.Засяд
ько // Системи 
обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – 
Х.:Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2016. –  Вип.4 (141). – 



С. 35-40.
4. Робота у складі 
експертних рад 
Акредитаційної 
комісії
Участь у експертній 
комісії з метою 
проведення чергової 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» 
у Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Київський 
міжнародний 
університет» 
20.04.2017 (наказ 
МОН № 642-А від 
12.04.2017)
5. Опонування 
дисертацій
5.1.  Верланя Дмитра 
Анатолійовича 
«Методи та засоби 
чисельної реалізації 
інтегральних моделей 
динамічних об’єктів 
на основі 
розщеплення ядер», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді Д 26.185.01 
по захисту дисертацій 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова НАН України 
(м. Київ) (05.07.2016);
5.2.  Грицай Олени 
Анатоліївни 
«Оптимальне за 
вартісними витратами 
планування 
експериментів для 
моделювання 
технологічних 
процесів» подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету 
(10.02.2017).
6. Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 



державного 
технологічного 
університету
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.820.04  по захисту 
дисертацій 
державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту (м. Київ)
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут  підвищення 
кваліфікації ті 
перепідготовки 
спеціалістів галузі 
знань 12 
«Інформаційні 
технології» (05.11.2018 
по 16.11.2018, 
СВІДОЦТВО про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01597997\00958-18)

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
080401 

Інформаційні 
управляючі 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034478, 
виданий 

25.02.2016

13 ГОД2. 
Програмуванн
я (Рівень А - 
Алгоритми та 
структури 
даних)

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 
ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 
технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8



3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 
ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.
3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 
Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 
system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 
distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27.
4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 



діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с.
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 
25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін..
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 
монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 



Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 
адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 
Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 
міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:
8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of Тeaching 
the Newest in the 
Europen Educatoin 
Practice » (5 квітня-5 
липеня 2019 р., 180 
год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 



дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

45037 Засядько 
Аліна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Приладобудува
ння, Диплом 
доктора наук 
ДД 005623, 

виданий 
15.02.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 010250, 
виданий 

26.02.2015

22 ГОД7. Комп. 
сист. та мережі 
(Рівень А - 
Фізика та 
електротехніка
)

1. Професор кафедри 
вищої математики та 
інформаційних 
технологій. Атестат 
професора 12ПР № 
010250, 26.02.2015
2. Монографії:
2.1. Засядько А.А. 
Розділ 2. 
Програмування та 
інформаційно-
комунікаційні 
технології.  2.1. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Кібербезпе
ка та інформаційні 
технології : 
Монографія. – Х. : 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2020.  –  С.62-77.
2.2. Засядько А.А. 
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько,  С.С.  
Королюк // Розділ 20. 
Інформаційні  
технології: проблеми і 
перспективи:  
монографія  /  за заг.  
ред.  В.  С.  
Пономаренка.  –  Х.: 
Вид.  Рожко С. Г., 2017. 
– 447 с. – С.312-324.
2.3.  Засядько А.А. 
Решение  задачи  
восстановления 
параметров  объектов 
информационного  
обеспечения 
автоматизированных 
систем управления/ 
А.А. Засядько // 
Раздел  1.  
Информационные  
технологии в 
управлении, 
образовании, науке  и 
промышленности:  
монография/ под ред. 
В. С. Пономаренко.–Х 
: Издатель Рожко С. Г., 
2016. – 566 с., русск. 
яз. – С. 13-26.
2.4.  Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
фредгольма першого 
роду/ А.А. Засядько // 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології: 
Монографія / Под 
ред. проф. В.С. 
Пономаренко. – Х.: 
Тов «ДІСА ПЛЮС», 
2019. – С. 295-310.
2.5.  Засядько А.А.  



Восстановление 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения  
автоматизи-рованных 
систем управления на 
основе 
дифференциально-
нетейлоровских 
преобразований/ А.А.  
Засядько // Раздел 11. 
Информационные 
технологии и защита 
информации в 
информационно- 
коммуникационных 
системах: монография 
/ под ред. В. С. 
Пономаренко. – X.: 
Вид-во TOB «Щедра 
садиба плюс», 2015. – 
486 с. – С. 154-163.
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1.  Засядько А.А. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Системи 
обробки інформації. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 2 (161). 
– Х: 2020.  –  С.59-70.
3.2. Засядько А.А. 
Методичні 
особливості 
обгрунтування  
базових статистичних 
функцій/ А.А. 
Засядько, О.П. 
Касярум, Я.О. Касярум 
//Фінансовий простір, 
2019. - № 1 (33). - 
С.58-76.
3.3. Засядько А.А.  
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько, 
С.С.Королюк//Систем
и обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – Х.:  
Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2017. – Вип. 2(148).–
С.168-173.
3.4. Засядько 
А.А.Зниження 
обчислювальної 
складності в задачі 
нелінійного 
програмування 
великої розмірності/ 
А.А. Засядько// 
Вісник УБС. – 2016. –  
№2(23). – С. 158-162.
3.5. Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 



рівнянням 
Фредгольма першого 
роду/А.А. Засядько // 
Обробка інформації в 
складних технічних 
системах, Випуск 
2(157), (ISSN 1681-
1710), 2019. – С. 7-17.
3.6. Засядько А.А. 
Решение задачи 
восстановления 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения 
автоматизированных 
систем 
управления/А.А.Засяд
ько // Системи 
обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – 
Х.:Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2016. –  Вип.4 (141). – 
С. 35-40.
4. Робота у складі 
експертних рад 
Акредитаційної 
комісії
Участь у експертній 
комісії з метою 
проведення чергової 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» 
у Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Київський 
міжнародний 
університет» 
20.04.2017 (наказ 
МОН № 642-А від 
12.04.2017)
5. Опонування 
дисертацій
5.1.  Верланя Дмитра 
Анатолійовича 
«Методи та засоби 
чисельної реалізації 
інтегральних моделей 
динамічних об’єктів 
на основі 
розщеплення ядер», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді Д 26.185.01 
по захисту дисертацій 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова НАН України 
(м. Київ) (05.07.2016);
5.2.  Грицай Олени 
Анатоліївни 
«Оптимальне за 
вартісними витратами 
планування 
експериментів для 
моделювання 
технологічних 



процесів» подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету 
(10.02.2017).
6. Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.820.04  по захисту 
дисертацій 
державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту (м. Київ)
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут  підвищення 
кваліфікації ті 
перепідготовки 
спеціалістів галузі 
знань 12 
«Інформаційні 
технології» (05.11.2018 
по 16.11.2018, 
СВІДОЦТВО про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01597997\00958-18)

24085 Потапенко 
Людмила 
Віталіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 010594, 
виданий 

30.11.2012, 
Атестат 

доцента AД 
003032, 
виданий 

15.10.2019

13 ЗОД3. 
Професійна 
іноземна мова 
та міжнародні 
бізнес-
комунікації

1.Доцент кафедри 
права і соціально-
гуманітарних 
дисциплін, диплом 
АД №3032 від 
15.10.2019 р.
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або WebofScience:
2.1.   FinTech, RegTech 
and Traditional 
Financial 
Intermediation: Trends 
and Threats for 
Financial 



Stability/Natalia 
Pantielieieva, 
Myroslava Khutorna, 
Liudmyla Potapenko/ 
Data-Centric Business 
and Applications 
Evolvements in 
Business Information 
Processing and 
Management (Volume 
3). (Lecture Notes on 
Data Engineering and 
Communications 
Technologies ISBN 978-
3-030-35648-4ISBN 
978-3-030-35649-1 
(eBook) 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-35649-1, 
2020.. – 233 р. – Р. 12-
21. (Scopus )
2.2. Current situation of 
agricultural enterprises 
financing in Ukraine: 
economic and legal 
analysisFinancial and 
credit activity: 
problems of theory and 
practice. / O. 
Artemenko, L. 
Potapenko, S. 
Braichenko, L. Varunts, 
V. Hmyria //Financial 
and credit activity: 
problems of theory and 
practice (2019) Vol 2, 
No 29, P. 90-100. (Web 
of Science) DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fcaptp.v2i29.172366

2.3. FinTech, 
Transformation of 
Financial 
Intermediation and 
Financial Stability 2018 
IEEE 5th International 
Scientific-Practical 
Conference Problems of 
Infocommunications. 
Science and Technology 
(PIC S&T`2018), 9-12 
October, 2018 . 
Page(s):553-560. 
(Scopus)
2.4. Digitization of the 
Economy of Ukraine: 
Strategic Challenges 
and Implementation 
Technologies /Natalia 
Pantielieieva; Sergii 
Krynytsia; Yulia 
Zhezherun; Mykhailo 
Rebryk; Liudmyla 
Potapenko // 2018 
IEEE 9th International 
Conference on 
Dependable Systems, 
Services and 
Technologies 
(DESSERT), 24-27 
May, 2018, 
Page(s):508-515. 
(Scopus), DOI: 
10.1109/DESSERT.2018
.8409186) 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/8409186
/?part=1

3. Наукові публікації у 



наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Потапенко Л. В. 
Розвиток критичного 
мислення студентів у 
процесі вивчення 
іноземної мови / Л. В. 
Потапенко // Наукові 
записки. – Випуск 144. 
– Серія: Філологічні 
науки. – Кіровоград: 
Видавець Лисенко В. 
Ф., 2016. – 540 с. – С. 
439-443
3.2. Потапенко Л. В. 
Basic Principles of 
Content and Language 
Integrated Learning / 
Л. В. Потапенко // 
Вісник гуманітарного 
наукового товариства: 
наукові праці. – 
Випуск 16. – Черкаси: 
ЧІПБ імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ 
України, 2016. – 106 с. 
– С. 74-76
3.3.Потапенко Л. В. 
Взаємопов’язане 
навчання 
продуктивних та 
рецептивних видів 
мовленнєвої 
діяльності в 
іншомовній підготовці 
студентів економічних 
спеціальностей / Л. В. 
Потапенко // 
Науково-практичний 
журнал «Одеський 
лінгвістичний 
вісник». – Одеса, 2017. 
– Випуск №9. – Т. 3 – 
186 с. – С. 169-173
3.4. Потапенко Л. В. 
Використання 
методики CLIL у 
процесі навчання 
іншомовному 
спілкуванню студентів 
нелінгвістичних 
спеціальностей / Л. В. 
Потапенко // Вісник 
гуманітарного 
наукового товариства: 
наукові праці. – 
Випуск 20. – Черкаси: 
ЧІПБ імені Героїв 
Чорнобиля НУЦЗ 
України, 2020. – 242 с. 
– С. 152-157
4. Монографії:
4.1. Професійно-
орієнтоване навчання 
іншомовного 
спілкування 
майбутніх фахівців 
сфери державного 
управління: 
особистісно-
діяльнісний підхід / 
Забезпечення 
цивільної безпеки в 
Україні: сучасний стан 
і перспективи: 
монографія / за заг. 
ред. О. М. Тищенка, Т. 
М. Кришталь. – 



Черкаси : Видавець 
Чабаненко Ю. А., 
2018. – 420 с.- C. 389-
397.
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у II турі I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з іноземної 
мови:
1.  Лакутін Д., 2 місце 
2020 р.
2.  Білик В., 2 місце 
2019 р.
3.  Розанов В., 2 місце 
2019 р.
4.  Соломко К.,  3 
місце 2018 р.
5.  Соломко К.,  3 
місце 2017 р.
6. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)
6.1. Закордонне 
стажування: 
«Інструменти 
підтримки 
мобільності науковців 
у фінансовій 
перспективі ЄС на 
2014-2020 роки», 14-
20 березня 2016 року, 
м. Лодзь, Польща. 
(108 год)
6.2. Участь у 1st 
International 
Conference on 
Optimization of 
Teaching and Learning 
in a Covid-19 Era. 
Sheffield, UK, 27-29 
January 2021 (24 год) 

185959 Жежерун 
Юлія 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021186, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
003031, 
виданий 

15.10.2019

8 ЗОД4. УБС 
студія 
«Банківська 
система (рівень 
А)»

 1.Доцент кафедри 
фінансів та 
банківської справи 
(атестат доцента АД 
№003031 від 
15.10.2019 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1. Vovk V. Y.,  
Zhezherun Yu. V., 
Kostohryz V. G.  (2019) 
Bank lending to small 
and medium-sized 
enterprises: the 
experience of Ukraine 
and Poland. The 
bulletin of the national 
academy of sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan. Volume 2 
(378): 70-78. DOI: 
10.32014/2019.2518-
1467.42 (Web of 
Science).
2.2. Vovk V., Zhezherun 
Yu., Bilovodska O., 
Babenko V., Biriukova 
A. (2020) Financial 
Monitoring in the Bank 
as a Market Instrument 
in the Conditions of 



Innovative 
Development and 
Digitalization of 
Economy: Management 
and Legal Aspects of the 
Risk-Based Approach. 
International Journal of 
Industrial Engineering 
& Production Research, 
Vol. 31, No. 4: 559-570. 
DOI: 
10.22068/ijiepr.31.4.559
(Scopus).
2.3. Kuzmynchuk N., 
Kutsenko Т., 
Terovanesova О., 
Zhezherun Yu. (2020) 
MOTIVATION OF THE 
BANKING SECTOR 
EMPLOYEES IN THE 
CONTEXT OF THEIR 
VALUE 
ORIENTATIONS. 
Financial and credit 
activity problems of 
theory and practice. Vol 
3, No 34. DOI: 
10.18371/fcaptp.v3i34.2
15410 (Web of Science).
2.4. Vovk V., Zhezherun 
Yu., Gudz L., Perederii 
O. Innovative 
Instruments and Legal 
Mechanisms of Bank 
Capitalization: National 
Features and World 
Trends. Journal of 
Optimization in 
Industrial Engineering 
(JOIE). Vol.14, Issue 1, 
Winter & Spring 2021, 
191-198. DOI: 
10.22094/JOIE.2020.67
7865 (Scopus). 
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Жежерун Ю.В. 
Банківське 
кредитування 
фізичних осіб в 
Україні: сучасний стан 
та перспективи 
розвитку. Електронне 
наукове фахове 
видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір»,  2019, № 2 
(34). С. 41–50. URL: 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/index.php/fp/article
/view/693/767. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.2(34).2019.178495.

3.2. Zhezherun Y. V., 
Pidkuiko M.I.  Bank 
lending to 
environmentally 
friendly business in 
Ukraine. The 
international scientific 
and practical journal 
«Financial Space», 
2019, № 4 (36). PP. 
73–80. URL: 
https://fp.cibs.ubs.edu.



ua/index.php/fp/article
/view/731/829. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(36).2019.190211.  
3.3. Жежерун Ю.В. 
Формування резервів 
за кредитними 
операціями 
вітчизняних банків. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір»,  2018, № 1 
(29). С. 24–29. 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/ 
files/1801/18zjvovb.pdf.
3.4. Жежерун Ю.В., 
Лущан В.О. 
Застосування 
кризових індикаторів 
в антикризовому 
управлінні в банку. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», 2017, 
Вип. 24. Ч.2. С. 64–68. 
URL: 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/jou
rnal/2017/24-2-
2017/16.pdf.
3.5. Жежерун Ю.В. 
Міжнародний досвід 
банківського 
кредитування малого і 
середнього 
підприємництва. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір», 2017, № 1 
(25). С. 27-32. URL: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a/files/1701/17zjvisp.pd
f .
4. Монографії: 
4.1. Zhezherun Yu.  
Problems and prospects 
for development of 
bank lending to the 
agricultural sector of 
the ukrainian economy. 
Social and legal aspects 
of the development of 
civil society institutions: 
collective monograph. 
Part I. Warsaw: BMT 
Erida Sp.z o.o., 2019. 
536 p.  Р. 354–367. 
ISBN 978-83-950153-7-
3.
4.2. Жежерун Ю.В. 
Форми взаємодії 
банків з Fintech. 
Управління 
комерціалізацією 
інноваційної 
продукції: монографія 
/ За заг. ред. д. е. н., 
проф. С. М. 
Ілляшенка, д. е. н., 
доц. О. А. 
Біловодської. Суми: 



Триторія, 2019. C. 60–
91.
4.3. Жежерун Ю.В., 
Бартош О.М. 
Банківське 
кредитування малого 
бізнесу аграрного 
сектору економіки 
України. 
Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von 
wirtschaftlichen 
Systemen in den Zeiten 
der Neo-
Industrialisierung: 
Collective monograph. 
Verlag SWG imex 
GmbH, Nuremberg, 
Germany, 2020. P. 
418–430.
4.4. Vovk V., Zhezherun 
Yu. Risk-based 
approach to the 
formation of the 
financial monitoring 
system in Ukrainian 
banks. Risk-based 
approach to combating 
money laundering: 
monograph / ed. by R. 
Pukala, PhD 
(Economics) and I.M. 
Chmutova, D. Sc. 
(Economics). Poland: 
Publishing House of the 
Bronislaw Markiewicz 
State Higher School of 
Technology and 
Economics in Jaroslaw, 
2020. Р. 67-80.
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
5.1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Цифрова економіка: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи 
розвитку» № ДР 
0117U003836 
(01.01.2018–
31.12.2020 рр.).
6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
6.1.  Мендоса Я. 
Особливості 
банківської 
конкуренції в умовах 
цифровізації 
економіки// Диплом  
ІІ ступеня І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(ДВНЗ «УБС», лютий 
2019 р.).
6.2.  Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 



спеціальності 
«Банківська справа» 
(2017 р., м. Ірпінь).
6.3. Робота у складі 
членів журі І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(ДВНЗ «УБС», 2014–
2019 рр.).
7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
7.1. Наукове 
консультування АКБ 
«ІНДУСТРІАЛБАНК» 
(з вересня 2017 р. по 
теперішній час).
8. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
8.1. Закордонне 
стажування 90 годин 
«Educarion, science, 
business in quality 
training of economic 
specialists» (13-16 
листопала 2020 р., 
Румунія).
8.2. Сертифікат про 
участь в Онлайн-
лекторії НБУ (25-
27.05.2020 р.) - 15,5 
год. 
8.3. Сертифікат про 
проходження 
освітнього онлайн-
проекту для 
викладачів «Курс 
Power Point» - 8 год.
8.4. Сертифікат НБУ 
про навчання за 
курсом «Тенденції та 
новації регулювання 
фінансового сектору в 
Україні» (22 жовтня 
2020 р.) - 5 год.
8.5. Сертифікат про 
проходження 
освітнього онлайн-
проекту для 
викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання» (3-7 серпня 
2020 р.) - 14 год.
8.6. Сертификат об 
участии в серии 
онлайн-семинаров 
WoS «Практические 
рекомендации по 
публикации в 
международных 
журналах» (14-29 
апреля 2020 г.) - 3 год.
8.7. Сертифікат НБУ 
«Економічний 
експрес» (27 лютого 
2020 р.) - 3,5 год.
8.8. Сертифікат НБУ 
про участь в семінарі 
на тему «Практичні 
аспекти оцінки 
банківських ризиків» 
(17-18 жовтня 2019 р.) 
- 15,5 год.



8.9. Сертифікат 
відкритої 
дистанційної школи 
дистанційної освіти 
(Харків, 21 серпня 
2017 р.) - 40 годин.45037 Засядько 

Аліна 
Анатоліївна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
інженерно-

технологічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1995, 
спеціальність:  

Приладобудува
ння, Диплом 
доктора наук 
ДД 005623, 

виданий 
15.02.2007, 

Атестат 
професора 

12ПP 010250, 
виданий 

26.02.2015

22 ГОД9. 
Інформаційні 
технології 
(Рівень В - 
Операційні 
системи)

1. Професор кафедри 
вищої математики та 
інформаційних 
технологій. Атестат 
професора 12ПР № 
010250, 26.02.2015
2. Монографії:
2.1. Засядько А.А. 
Розділ 2. 
Програмування та 
інформаційно-
комунікаційні 
технології.  2.1. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Кібербезпе
ка та інформаційні 
технології : 
Монографія. – Х. : 
ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 
2020.  –  С.62-77.
2.2. Засядько А.А. 
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько,  С.С.  
Королюк // Розділ 20. 
Інформаційні  
технології: проблеми і 
перспективи:  
монографія  /  за заг.  
ред.  В.  С.  
Пономаренка.  –  Х.: 
Вид.  Рожко С. Г., 2017. 
– 447 с. – С.312-324.
2.3.  Засядько А.А. 
Решение  задачи  
восстановления 
параметров  объектов 
информационного  
обеспечения 
автоматизированных 
систем управления/ 
А.А. Засядько // 
Раздел  1.  
Информационные  
технологии в 
управлении, 
образовании, науке  и 
промышленности:  
монография/ под ред. 
В. С. Пономаренко.–Х 
: Издатель Рожко С. Г., 
2016. – 566 с., русск. 
яз. – С. 13-26.
2.4.  Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 
рівнянням 
фредгольма першого 
роду/ А.А. Засядько // 
Інформаційна безпека 
та інформаційні 
технології: 
Монографія / Под 
ред. проф. В.С. 
Пономаренко. – Х.: 
Тов «ДІСА ПЛЮС», 
2019. – С. 295-310.
2.5.  Засядько А.А.  



Восстановление 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения  
автоматизи-рованных 
систем управления на 
основе 
дифференциально-
нетейлоровских 
преобразований/ А.А.  
Засядько // Раздел 11. 
Информационные 
технологии и защита 
информации в 
информационно- 
коммуникационных 
системах: монография 
/ под ред. В. С. 
Пономаренко. – X.: 
Вид-во TOB «Щедра 
садиба плюс», 2015. – 
486 с. – С. 154-163.
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1.  Засядько А.А. 
Способи спрощення 
задачі нелінійного 
програмування на 
основі класифікації 
обмежень//Системи 
обробки інформації. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 2 (161). 
– Х: 2020.  –  С.59-70.
3.2. Засядько А.А. 
Методичні 
особливості 
обгрунтування  
базових статистичних 
функцій/ А.А. 
Засядько, О.П. 
Касярум, Я.О. Касярум 
//Фінансовий простір, 
2019. - № 1 (33). - 
С.58-76.
3.3. Засядько А.А.  
Моделювання 
максимізації прибутку 
на основі виробничої 
функції Кобба-
Дугласа/ 
А.А.Засядько, 
С.С.Королюк//Систем
и обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – Х.:  
Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2017. – Вип. 2(148).–
С.168-173.
3.4. Засядько 
А.А.Зниження 
обчислювальної 
складності в задачі 
нелінійного 
програмування 
великої розмірності/ 
А.А. Засядько// 
Вісник УБС. – 2016. –  
№2(23). – С. 158-162.
3.5. Засядько А.А. 
Символічні моделі 
фізичних процесів, що 
описуються 
інтегральним 



рівнянням 
Фредгольма першого 
роду/А.А. Засядько // 
Обробка інформації в 
складних технічних 
системах, Випуск 
2(157), (ISSN 1681-
1710), 2019. – С. 7-17.
3.6. Засядько А.А. 
Решение задачи 
восстановления 
параметров объектов 
информационного 
обеспечения 
автоматизированных 
систем 
управления/А.А.Засяд
ько // Системи 
обробки інформації: 
Збірник наукових 
праць. – 
Х.:Харківський 
університет 
Повітряних Сил імені 
Івана Кожедуба. – 
2016. –  Вип.4 (141). – 
С. 35-40.
4. Робота у складі 
експертних рад 
Акредитаційної 
комісії
Участь у експертній 
комісії з метою 
проведення чергової 
акредитаційної 
експертизи підготовки 
бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050101 
«Комп’ютерні науки» 
у Приватному вищому 
навчальному закладі 
«Київський 
міжнародний 
університет» 
20.04.2017 (наказ 
МОН № 642-А від 
12.04.2017)
5. Опонування 
дисертацій
5.1.  Верланя Дмитра 
Анатолійовича 
«Методи та засоби 
чисельної реалізації 
інтегральних моделей 
динамічних об’єктів 
на основі 
розщеплення ядер», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді Д 26.185.01 
по захисту дисертацій 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г.Є. 
Пухова НАН України 
(м. Київ) (05.07.2016);
5.2.  Грицай Олени 
Анатоліївни 
«Оптимальне за 
вартісними витратами 
планування 
експериментів для 
моделювання 
технологічних 



процесів» подану на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
у Спеціалізованій 
вченій раді К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету 
(10.02.2017).
6. Членство у 
спеціалізованих 
вчених радах.
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
73.052.01 по захисту 
дисертацій 
Черкаського 
державного 
технологічного 
університету
Член спеціалізованої 
вченої ради К 
26.820.04  по захисту 
дисертацій 
державного 
економіко-
технологічного 
університету 
транспорту (м. Київ)
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
Вищий навчальний 
заклад Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», 
Міжгалузевий 
інститут  підвищення 
кваліфікації ті 
перепідготовки 
спеціалістів галузі 
знань 12 
«Інформаційні 
технології» (05.11.2018 
по 16.11.2018, 
СВІДОЦТВО про 
підвищення 
кваліфікації № ПК 
01597997\00958-18)

16380 Гаряга Леся 
Олегівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Українська 
академія 

банківської 
справи 

Національного 
банку 

України", рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

050105 
Банківська 

справа, 
Диплом 

13 ЗОД5. УБС 
курс 
«Лідерство та 
командна 
робота» 

1. Доцент кафедри 
фінансів та кредиту,  
атестат 12ДЦ № 
035388 від 31.05.2013.
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science:
2.1. Gariaga L. 
Econometric analysis of 
indicators of 
development of 
financial and real 
economic sectors / S. 
Kolodii, L. Gariaga, М. 
Rudenko, S. Kolodii // 



кандидата наук 
ДK 056315, 

виданий 
16.12.2009, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

035388, 
виданий 

31.05.2013

Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми 
теорії та практики. – 
2019. – Том 4, № 31. – 
С. 279-290 (WoS).
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Гаряга Л.О. 
Інституціональне 
регулювання 
згладжування 
фіскальних 
дисбалансів / С.Ю. 
Колодій, Л.О. Гаряга 
// Фінансовий простір. 
– 2019. – № 4 (36). – 
С. 110-123. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(36).2019.190242.

3.2. Гаряга Л.О. 
Концептуальні 
підходи до 
забезпечення 
збалансованості 
фінансових ресурсів 
держави / С.Ю. 
Колодій, Л.О. Гаряга, 
І.Ю. Кочума // Вісник 
Університету 
банківської справи. – 
2019. – № 2-3 (35-36). 
– С. 12-21.
3.3. Гаряга Л.О. 
Фінансова безпека 
банківської діяльності 
в умовах цифровізації 
/ Л.О. Гаряга, Р.Р. 
Куліш // Проблеми 
економіки. – 2019. – 
№4. – C. 163–171. DOI: 
https://doi.org/10.3298
3/2222-0712-2019-4-
163-171.
3.4. Гаряга Л.О. 
Розвиток фінансового 
ринку в умовах 
цифровізації 
економіки / Л.О. 
Гаряга // Бізнес 
Інформ. – 2018. – № 
11. – C. 388-393.
3.5. Гаряга Л.О. 
Управління 
кредитним портфелем 
у контексті 
реформування 
банківської системи 
України 
[Електронний ресурс] 
/ Л.О. Гаряга // 
Ефективна економіка. 
– 2016. – № 10. – 
Режим доступу: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=5192.
4. Монографії: 
4.1. Innovative 
entrepreneurship: 
approach to facing 
relevant socio-
humanitarian and 
technological 
challenges: collective 
monograph / I. M. 
Riepina, V. V. 



Lavrenenko, L. A. 
Petrenko, G. O. 
Shvydanenko, etc. –  
Lviv-Toruń: liha-pres, 
2019. – 204 p. 
(особистий внесок: 
розділ 4)
5. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
5.1. Куліш Р.Р., 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціалізації 
«Фінансова безпека»  
(диплом І ступеня ІІ 
етап).  Тема: 
«Фінансова безпека 
банку в умовах 
цифровізації 
економіки».
6. Участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Член Громадської 
організації «Центр 
дослідження 
економіки, управління 
та інституціональних 
проблем».
7. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування)
7.1. Семінар НБУ 
«Практичні аспекти 
формулювання та 
реалізації монетарної 
політики», 12-13 
листопада 2020 р., 
сертифікат (6 год.)
7.2. Семінар НБУ 
«Тенденції та новації 
регулювання 
фінансового сектору в 
Україні», 22-23 
жовтня 2020 р., 
сертифікат (7 год.)
7.3. Міжгалузевий 
інститут підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки 
спеціалістів Вищого 
навчального закладу 
Укоопспілки 
«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі»,
Курси ПК за темами 
«Освітня європейська 
інтеграція», «Сучасні 
методики викладання 
дисциплін «Гроші і 
кредит», «Ринок 
небанківських 
фінансових установ»«, 
«Традиційні та 
інноваційні технології 
навчання», 
«Особливості 
технологій 
дистанційного 
навчання», «Сучасні 
методи активізації 



самостійної роботи 
студентів», «Сучасні 
засоби перевірки 
знань студентів», 
свідоцтво 12СПВ № 
142228 від 27.02.2015 
(108 год.).

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019559, 
виданий 

14.02.2014

2 ГОД1. 
Математика 
(Рівень А - 
Вища 
математика)

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a

2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 



навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення»  (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.). 
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019559, 
виданий 

14.02.2014

2 ФОД4. Основи  
програмної  
інженерії  
(рівень  А)  

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 



Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a

2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення»  (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.).
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)
1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 



«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a
2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 



лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.).  
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)

1097 Касярум 
Ярослав 
Олегович

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 

національний 
університет 

імені Богдана 
Хмельницьког

о, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019559, 
виданий 

14.02.2014

2 ФОД5. Основи  
програмної  
інженерії  
(рівень  В  -
Емпіричні  
методи  
програмної  
інженерії)

1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 
Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 



банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a

2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення»  (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.).
4. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)
1. Черкаський 
національний 
університет ім. Б. 
Хмельницького, м. 
Черкаси, 2008, 
спеціальність: 
«Математика», 
кваліфікація: 
«Математика, 
Викладач 
математики», диплом: 
ЕР №34841730 від 
27.06.2008
2. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
2.1. Касярум Я.О., 
Касярум О. П., 
Засядько А. А. 



Методичні 
особливості 
обґрунтування 
базових статистичних 
функцій 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. - №1(33). - 
2019. - С. 58-72
2.2. Касярум Я.О. 
Фахівець 
економічного 
профілю та проблема 
інформаційної 
безпеки. Проблемні 
аспекти формування 
компетенцій 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки в процесі 
формування фахівців 
економічного 
профілю] Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №2(34). 
2019. - С.- 167-174. 
Режим доступу: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a
2.3. Касярум, О.П.; 
Касярум, Я.О.  
Обчислення у 
таблицях «Excel» 
головних компонентів 
факторного аналізу 
[Електронний ресурс. 
Фінансовий простір: 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал. Черкаський 
навчально-науковий 
інститут ДВНЗ 
«Університет 
банківської справи»  
м. Черкаси. №4. 2016. 
С. 29-35.
3. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт:
3.1. Терещенко В., 
Шульга З. 
Програмування 
лізингового 
калькулятору // 
Диплом І ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей у 
2018/2019 н.р. зі 
спеціальності 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» (УБС, 
грудень 2018 -січень 
2019 р.).  
4. Підвищення 



кваліфікації 
(стажування):
4.1 Стажування в 
компаніях 
Черкаського ІТ-
кластеру (30 год.)
4.2 Сертифікат Cisco 
«Вступ до 
кібербезпеки» (15 
год.)
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Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021186, 
виданий 

14.02.2014, 
Атестат 

доцента AД 
003031, 
виданий 

15.10.2019

8 ГОД10. 
Інформаційні 
технології 
(Рівень С - 
Цифрова 
економіка)

 1.Доцент кафедри 
фінансів та 
банківської справи 
(атестат доцента АД 
№003031 від 
15.10.2019 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1. Vovk V. Y.,  
Zhezherun Yu. V., 
Kostohryz V. G.  (2019) 
Bank lending to small 
and medium-sized 
enterprises: the 
experience of Ukraine 
and Poland. The 
bulletin of the national 
academy of sciences of 
the Republic of 
Kazakhstan. Volume 2 
(378): 70-78. DOI: 
10.32014/2019.2518-
1467.42 (Web of 
Science).
2.2. Vovk V., Zhezherun 
Yu., Bilovodska O., 
Babenko V., Biriukova 
A. (2020) Financial 
Monitoring in the Bank 
as a Market Instrument 
in the Conditions of 
Innovative 
Development and 
Digitalization of 
Economy: Management 
and Legal Aspects of the 
Risk-Based Approach. 
International Journal of 
Industrial Engineering 
& Production Research, 
Vol. 31, No. 4: 559-570. 
DOI: 
10.22068/ijiepr.31.4.559
(Scopus).
2.3. Kuzmynchuk N., 
Kutsenko Т., 
Terovanesova О., 
Zhezherun Yu. (2020) 
MOTIVATION OF THE 
BANKING SECTOR 
EMPLOYEES IN THE 
CONTEXT OF THEIR 
VALUE 
ORIENTATIONS. 
Financial and credit 
activity problems of 
theory and practice. Vol 
3, No 34. DOI: 
10.18371/fcaptp.v3i34.2
15410 (Web of Science).
2.4. Vovk V., Zhezherun 
Yu., Gudz L., Perederii 
O. Innovative 
Instruments and Legal 
Mechanisms of Bank 
Capitalization: National 



Features and World 
Trends. Journal of 
Optimization in 
Industrial Engineering 
(JOIE). Vol.14, Issue 1, 
Winter & Spring 2021, 
191-198. DOI: 
10.22094/JOIE.2020.67
7865 (Scopus). 
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 
включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Жежерун Ю.В. 
Банківське 
кредитування 
фізичних осіб в 
Україні: сучасний стан 
та перспективи 
розвитку. Електронне 
наукове фахове 
видання міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір»,  2019, № 2 
(34). С. 41–50. URL: 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/index.php/fp/article
/view/693/767. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.2(34).2019.178495.

3.2. Zhezherun Y. V., 
Pidkuiko M.I.  Bank 
lending to 
environmentally 
friendly business in 
Ukraine. The 
international scientific 
and practical journal 
«Financial Space», 
2019, № 4 (36). PP. 
73–80. URL: 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/index.php/fp/article
/view/731/829. DOI: 
https://doi.org/10.1837
1/fp.4(36).2019.190211.  
3.3. Жежерун Ю.В. 
Формування резервів 
за кредитними 
операціями 
вітчизняних банків. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір»,  2018, № 1 
(29). С. 24–29. 
https://fp.cibs.ubs.edu.
ua/ 
files/1801/18zjvovb.pdf.
3.4. Жежерун Ю.В., 
Лущан В.О. 
Застосування 
кризових індикаторів 
в антикризовому 
управлінні в банку. 
Науковий вісник 
міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
«Економіка і 
менеджмент», 2017, 
Вип. 24. Ч.2. С. 64–68. 
URL: 
http://www.vestnik-
econom.mgu.od.ua/jou



rnal/2017/24-2-
2017/16.pdf.
3.5. Жежерун Ю.В. 
Міжнародний досвід 
банківського 
кредитування малого і 
середнього 
підприємництва. 
Електронне наукове 
фахове видання 
міжнародний 
науково-практичний 
журнал «Фінансовий 
простір», 2017, № 1 
(25). С. 27-32. URL: 
http://fp.cibs.ubs.edu.u
a/files/1701/17zjvisp.pd
f .
4. Монографії: 
4.1. Zhezherun Yu.  
Problems and prospects 
for development of 
bank lending to the 
agricultural sector of 
the ukrainian economy. 
Social and legal aspects 
of the development of 
civil society institutions: 
collective monograph. 
Part I. Warsaw: BMT 
Erida Sp.z o.o., 2019. 
536 p.  Р. 354–367. 
ISBN 978-83-950153-7-
3.
4.2. Жежерун Ю.В. 
Форми взаємодії 
банків з Fintech. 
Управління 
комерціалізацією 
інноваційної 
продукції: монографія 
/ За заг. ред. д. е. н., 
проф. С. М. 
Ілляшенка, д. е. н., 
доц. О. А. 
Біловодської. Суми: 
Триторія, 2019. C. 60–
91.
4.3. Жежерун Ю.В., 
Бартош О.М. 
Банківське 
кредитування малого 
бізнесу аграрного 
сектору економіки 
України. 
Gesellschaftsrechtliche 
Transformationen von 
wirtschaftlichen 
Systemen in den Zeiten 
der Neo-
Industrialisierung: 
Collective monograph. 
Verlag SWG imex 
GmbH, Nuremberg, 
Germany, 2020. P. 
418–430.
4.4. Vovk V., Zhezherun 
Yu. Risk-based 
approach to the 
formation of the 
financial monitoring 
system in Ukrainian 
banks. Risk-based 
approach to combating 
money laundering: 
monograph / ed. by R. 
Pukala, PhD 
(Economics) and I.M. 
Chmutova, D. Sc. 
(Economics). Poland: 
Publishing House of the 



Bronislaw Markiewicz 
State Higher School of 
Technology and 
Economics in Jaroslaw, 
2020. Р. 67-80.
5. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми: 
5.1. Відповідальний 
виконавець НДР 
«Цифрова економіка: 
сучасний стан, 
проблеми та 
перспективи 
розвитку» № ДР 
0117U003836 
(01.01.2018–
31.12.2020 рр.).
6. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт):
6.1.  Мендоса Я. 
Особливості 
банківської 
конкуренції в умовах 
цифровізації 
економіки// Диплом  
ІІ ступеня І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(ДВНЗ «УБС», лютий 
2019 р.).
6.2.  Робота у складі 
апеляційної комісії ІІ 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(2017 р., м. Ірпінь).
6.3. Робота у складі 
членів журі І етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Банківська справа» 
(ДВНЗ «УБС», 2014–
2019 рр.).
7. Наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
7.1. Наукове 
консультування АКБ 
«ІНДУСТРІАЛБАНК» 
(з вересня 2017 р. по 
теперішній час).
8. Підвищення 
кваліфікації 
(стажування):
8.1. Закордонне 
стажування 90 годин 
«Educarion, science, 
business in quality 
training of economic 
specialists» (13-16 
листопала 2020 р., 
Румунія).
8.2. Сертифікат про 
участь в Онлайн-



лекторії НБУ (25-
27.05.2020 р.) - 15,5 
год. 
8.3. Сертифікат про 
проходження 
освітнього онлайн-
проекту для 
викладачів «Курс 
Power Point» - 8 год.
8.4. Сертифікат НБУ 
про навчання за 
курсом «Тенденції та 
новації регулювання 
фінансового сектору в 
Україні» (22 жовтня 
2020 р.) - 5 год.
8.5. Сертифікат про 
проходження 
освітнього онлайн-
проекту для 
викладачів 
«Інноваційні підходи 
до організації 
дистанційного 
навчання» (3-7 серпня 
2020 р.) - 14 год.
8.6. Сертификат об 
участии в серии 
онлайн-семинаров 
WoS «Практические 
рекомендации по 
публикации в 
международных 
журналах» (14-29 
апреля 2020 г.) - 3 год.
8.7. Сертифікат НБУ 
«Економічний 
експрес» (27 лютого 
2020 р.) - 3,5 год.
8.8. Сертифікат НБУ 
про участь в семінарі 
на тему «Практичні 
аспекти оцінки 
банківських ризиків» 
(17-18 жовтня 2019 р.) 
- 15,5 год.
8.9. Сертифікат 
відкритої 
дистанційної школи 
дистанційної освіти 
(Харків, 21 серпня 
2017 р.) - 40 годин.

327444 Андрієнко 
Володимир 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
управління та 

права

Диплом 
спеціаліста, 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2004, 

спеціальність: 
080401 

Інформаційні 
управляючі 
системи та 
технології, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034478, 
виданий 

25.02.2016

13 ФОД9. 
Програмуванн
я  (Рівень  Е  -  
Інтернет 
технології  та  
WEB  
програмування
)

1. Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
системного аналізу 
(АД № 004846 від 
14.05.2020 р.)
2. Наукові публікації у 
періодичних 
виданнях, які 
включено до Scopus 
або Web of Science 
Core Collection:
2.1 Research of 
microhardness of thin 
ceramic coatings 
formed by combined 
electron-beam method 
on dielectric materials. 
Journal of Nano- and 
Electronic Physics 5, 
Vol.11 No.6, 06024 
(5pp) (2019) (DOI: 
10.21272/jnep.11(6).060
24) - науково-
метричне видання 
(Scopus) ISSN: 2077-
6772
3. Наукові публікації у 
наукових виданнях, 



включених до 
переліку наукових 
фахових видань 
України:
3.1. Андрієнко В.О., 
Антонюк В.С., 
Паткевич О.И. 
Программное 
обеспечение синтеза 
программ тестов для 
мониторинга 
запоминающих 
устройств. 
Перспективні 
технології та прилади. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 6 
(травень, 2015). Луцьк. 
С. 5-8
3.2. Саух В.М., 
Оксамитна Л.П., 
Андрієнко В.О. 
Інформаційно-освітнє  
середовище 
технічного 
університету та 
інструментальні 
засоби і технології 
реалізації// Вісник 
ЧДТУ №2. - 2016, - С. 
92- 99.
3.3. Саух 
В.М.,Крайнова Я.В, 
Андрієнко В.О. 
Інтеграція 
електронних і освітніх 
ресурсів ЧДТУ в 
світовий 
інформаційний 
простір// Вісник 
ЧДТУ№ 2. - 2017, - С. 
91- 98.
3.4. Андрієнко В.О. 
Дослідження 
розподілу 
електричних полів по 
поверхні елементів 
пам‘яті / 
В.О.Андрієнко, 
О.І.Паткевич, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко // 
Перспективні 
технології та прилади. 
– Луцьк: Луцький 
НТУ, 2017. – Вип. 11 
(2). – С. 6-12.
3.5. Vladyslav 
Tytarenko, Dmytro 
Tychkov, Svitlana 
Bilokin, Maksym 
Bondarenko, 
Volodymyr Andriienko. 
Development of a 
simulation model of an 
information-measuring 
system of electrical 
characteristics of the 
functional coatings of 
electronic devices. 
Scientific-technical 
union of mechanical 
engineering - industry 
4.0 sofia, bulgaria vear 
IV, issue 2/2020 issn 
(print) 2535-0986 issn 
(web) 2603-2929 p. 68-
71.
3.6. Improving the 
resolution and accuracy 
of temperature 



distribution on the 
surface of microsystems 
using thermographic 
methods / 
S.Matviienko, 
S.Ralchenko, V.Boiko, 
M.Bondarenko, 
V.Andriienko, 
Yu.Bondarenko // 
Machines. 
Technologies. 
Materials. – 2020. – 
Year XIV. – Issue 1. – 
pp.23-27.
4. Авторські свідоцтва, 
патенти:
4.1. Пат. 114992 
Україна, МПК G06F 
11/22. Спосіб 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611064; заявл. 
03.11.2016; опублік. 
27.03.2017; Бюл.№6. – 
3 с.
4.2. Пат. 115328 
Україна, МПК G06F 
11/00, H05F 3/06. 
Пристрій 
діагностування 
запам’ятовуючих 
пристроїв / 
В.О.Андрієнко, 
В.С.Антонюк, 
М.О.Бондаренко та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін. – 
№ u201611319; заявл. 
08.12.2016; опублік. 
10.04.2017; Бюл.№7. – 
4 с.
4.3. Пат. 119337 
Україна, МПК G01J 
5/08, H04N 5/33. 
Тепловізор / 
С.П.Ральченко, 
В.С.Антонюк, 
В.О.Андрієнко, 
В.Ф.Ткаченко, 
М.О.Бондаренко 
(Україна); власники 
С.П.Ральченко та ін. – 
№ u201702348; заявл. 
13.03.2017; опублік. 
25.09.2017; Бюл.№18. 
– 4 с.
4.4. Пат. 49149 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 
багатоверсійного 
самотестування / 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін..
4.5. Пат. 47842 
Україна, МПК G11С 
7/00. Мікросхема 
напівпровідникової 
пам’яті з вбудованими 
засобами 



забезпечення 
допустимого 
теплового режиму 
самотестування/ 
В.О.Андрієнко, 
Т.Ю.Уткіна, В.Г. 
Рябцев та ін. 
(Україна); власники 
В.О.Андрієнко та ін
5. Монографії
5.1. Контроль 
параметрів якості 
функціональних 
покриттів : 
монографія / В.С. 
Антонюк, Г.С. 
Тимчик, Ю.Ю. 
Бондаренко, С.О. 
Білокінь, С.П. 
Ральченко, В.О. 
Андрієнко, М.О. 
Бондаренко. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, Вид-во 
«Політехніка», 2018. – 
396 с.
6. Виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
6.1 Відповідальний 
виконавець  
госпдоговірної 
технологічної на тему: 
«Налаштування та 
адаптація 
програмного 
забезпечення для 
медичної 
інформаційної 
системи «Доктор 
Елекс» (2020 р.)
7. Керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
в II-III етапі 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
7.1 Пивовар Едуард 
Сергійович, учень 9 
класу Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 
№17 Черкаської 
міської ради 
Черкаської області. 
Зайняв 3 місце у ІІ 
етапі  Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України» Відділення: 
комп’ютерних наук, 
Секція: технології 
програмування. Тема 
роботи «Розробка 
автоматизованої 
системи охорони 
об’єктів або будівель» 
(2020 рік).
8. Підвищення 
кваліфікації:



8.1 Сертифікат Cisco 
«IT essentials», 
20.12.2018
8.2 Сертифікат Cisco 
CCNA Routing & 
Switching: Introduction 
to Networks, 
30.08.2019
8.3 Сертифікат 
«Іnnovation and 
Тechnology of Тeaching 
the Newest in the 
Europen Educatoin 
Practice » (5 квітня-5 
липеня 2019 р., 180 
год)
8.4 Підвищення 
кваліфікації 
«Викладач-тьютор 
дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV 
р.а.» (Свідоцтво 
12СПВ № 141351 від 
5.06.2015, 108 год.)

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

Пр22. Знати та 
вміти 
застосовувати 
методи та засоби 
управління 
проектами

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 



мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр06. Уміння 
вибирати та 
використовувати 
відповідну задачі 
методологію 
створення 
програмного 
забезпечення.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД2. Програмування 
(Рівень А - Алгоритми 
та структури даних)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних робіт, 
виконання завдань 



обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр15. Мотивовано 
обирати мови 
програмування та 
технології 
розробки для 
розв’язання завдань 
створення і 
супроводження 
програмного 
забезпечення.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД6. Програмування  
(Рівень С  -  Основи 
програмування,  
Людино-машинна  
взаємодія)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної



Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр16. Мати 
навички командної 
розробки, 
погодження, 
оформлення і 
випуску всіх видів 
програмної 
документації. до 
кваліфікаційної 
роботи.

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ЗОД3. Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-
перекладний,аудіо-
лінгвальний,
когнітивний, ситуативний,
комунікативний, мозкові 
штурми,
дискусії, кейси, презентації, 
рольові та
дидактичні ігри, 
застосування наочних
засобів, робота в інтернеті, 
творчі
завдання);
Самостійне навчання 
(індивідуальна
робота, робота в групах).

Тестування, контрольна 
робота, усне опитування, 
словникові диктанти, 
письмові завдання 
(складання ділових листів, 
резюме, творів, переказів,
реферування та анотування 
статей), фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія),
індивідуальні проекти, 
обговорення та 
взаємооцінювання 
студентами виконаних 
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах.

ЗОД1. УБС студія  
«Тайм-менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі»

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 



обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи 
здоповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з  
публікацією тез доповідей.

Пр17. Вміти 
застосовувати 
методи 
компонентної 
розробки 
програмного 
забезпечення до 
кваліфікаційної 
роботи

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД6. Програмування  
(Рівень С  -  Основи 
програмування,  
Людино-машинна  
взаємодія)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 



Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр18. Знати та 
вміти 
застосовувати 
інформаційні 
технології обробки, 
зберігання та 
передачі даних

ЗОД2. Інформаційні 
технології (рівень А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД2. Програмування 
(Рівень А - Алгоритми 
та структури даних)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД3. Математика 
(Рівень C - Статистика 
(у т.ч. теорія 
ймовірності))

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД5. Математика 
(Рівень B - Дискретна 
математика)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;



(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ПР19. Знати та 
вміти 
застосовувати 
методи верифікації 
та валідації 
програмного 
забезпечення.

ГОД1. Математика 
(Рівень А - Вища 
математика)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД3. Математика 
(Рівень C - Статистика 
(у т.ч. теорія 
ймовірності))

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр07. Знати і 
застосовувати на 
практиці 
фундаментальні 
концепції, 
парадигми і основні 
принципи 

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 



функціонування 
мовних, 
інструментальних 
і обчислювальних 
засобів інженерії 
програмного 
забезпечення.

(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД6. Комп. сист. та 
мережі (Рівень B  - 
Комп'ютерна 
схемотехніка та 
архітектура 
комп'ютерів)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД8. Комп. сист. та 
мережі (Рівень C - 
Комп'ютерні системи 
та мережі)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД9. Інформаційні 
технології (Рівень В - 
Операційні системи)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД10. Інформаційні 
технології (Рівень С - 
Цифрова економіка)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;



розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД2. Програмування 
(Рівень А - Алгоритми 
та структури даних)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр13. 
Застосовувати на 
практиці 
ефективні підходи 
щодо 
проектування 
програмного 
забезпечення.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД2. Програмування 
(Рівень А - Алгоритми 
та структури даних)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з



вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

нтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД9. Інформаційні 
технології (Рівень В - 
Операційні системи)

нтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 



аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр12. Знати і 
застосовувати 
методи розробки 
алгоритмів, 
конструювання 
програмного 
забезпечення та 
структур даних і 
знань.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна



презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД6. Програмування  
(Рівень С  -  Основи 
програмування,  
Людино-машинна  
взаємодія)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр14. 
Застосовувати на 
практиці 
інструментальні 
програмні засоби 
доменного аналізу, 
проектування, 
тестування, 
візуалізації, 
вимірювань та 
документування 
програмного 
забезпечення.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 



(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД6. Комп. сист. та 
мережі (Рівень B  - 
Комп'ютерна 
схемотехніка та 
архітектура 
комп'ютерів)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД8. Комп. сист. та 
мережі (Рівень C - 
Комп'ютерні системи 
та мережі)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД9. Інформаційні 
технології (Рівень В - 
Операційні системи)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з



(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

публікацією тез доповідей.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ПР10. Проводити 
передпроектне 
обстеження 
предметної 
області, 
системний аналіз 
об'єкта 
проектування.

ЗОД4. УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з 
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.



робота в групах, тестування).  

ПР05. Знати і 
застосовувати 
відповідні 
математичні 
поняття, методи 
доменного, 
системного і 
об’єктно-
орієнтованого 
аналізу та 
математичного 
моделювання для 
розробки 
програмного 
забезпечення.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД3. Математика 
(Рівень C - Статистика 
(у т.ч. теорія 
ймовірності))

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД5. Математика 
(Рівень B - Дискретна 
математика)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД1. Математика 
(Рівень А - Вища 
математика)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.



ГОД7. Комп. сист. та 
мережі (Рівень А - 
Фізика та 
електротехніка)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр04. Знати і 
застосовувати 
професійні 
стандарти і інші 
нормативно-
правові документи 
в галузі інженерії 
програмного 
забезпечення.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.



ПР03. Знати 
основні процеси, 
фази та ітерації 
життєвого циклу 
програмного 
забезпечення. 

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

лекції, лекції-дискусії, 
лекції-демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД4. Програмування  
(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД7. Комп. сист. та 
мережі (Рівень А - 
Фізика та 
електротехніка)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД10. Інформаційні лекції, лекції-дискусії, Тестування, опитування, 



технології (Рівень С - 
Цифрова економіка)

лекції-демонстрації з 
використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД4. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  А)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр02. Знати кодекс 
професійної етики, 
розуміти соціальну 
значимість та 
культурні аспекти 
інженерії 
програмного 
забезпечення і 
дотримуватись їх 
в професійній 
діяльності.

ЗОД1. УБС студія  
«Тайм-менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі»

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ЗОД3. Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-
перекладний,аудіо-
лінгвальний,
когнітивний, ситуативний,
комунікативний, мозкові 
штурми,
дискусії, кейси, презентації, 
рольові та
дидактичні ігри, 
застосування наочних
засобів, робота в інтернеті, 
творчі
завдання);
Самостійне навчання 
(індивідуальна
робота, робота в групах).

Тестування, контрольна 
робота, усне опитування, 
словникові диктанти, 
письмові завдання 
(складання ділових листів, 
резюме, творів, переказів, 
реферування та анотування 
статей), фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія), 
індивідуальні проекти, 
обговорення та 
взаємооцінювання 
студентами виконаних 
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах.

ЗОД5. УБС курс 
«Лідерство та 
командна робота» 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних 
робіт, виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр01. Аналізувати, ЗОД2. Інформаційні Інтерактивні лекції Тестування, опитування, 



цілеспрямовано 
шукати і вибирати 
необхідні для 
вирішення 
професійних 
завдань 
інформаційно-
довідникові ресурси 
і знання з 
урахуванням 
сучасних досягнень 
науки і техніки.

технології (рівень А) (проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

перевірка
результатів виконання 
індивідуальних робіт, 
виконання завдань 
самостійної роботи; 
підготовка презентацій, есе; 
участь у дискусіях; виступи з 
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з 
публікацією тез доповідей.

ГОД3. Математика 
(Рівень C - Статистика 
(у т.ч. теорія 
ймовірності))

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД5. Математика 
(Рівень B - Дискретна 
математика)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ПР23. Вміти 
документувати та 
презентувати 
результати 
розробки 
програмного 
забезпечення.

ЗОД1. УБС студія  
«Тайм-менеджмент та 
міжособистісні 
комунікації в бізнесі»

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ЗОД3. Професійна 
іноземна мова та 
міжнародні бізнес-
комунікації

Практичні заняття 
(граматично-
перекладний,аудіо-
лінгвальний,когнітивний, 
ситуативний,
комунікативний, мозкові 
штурми, дискусії, кейси, 
презентації, рольові та 
дидактичні ігри, 
застосування наочних
засобів, робота в інтернеті, 
творчі завдання);
Самостійне навчання 
(індивідуальнаробота, 
робота в групах).

Тестування, контрольна 
робота, усне опитування, 
словникові диктанти, 
письмові завдання 
(складання ділових листів, 
резюме, творів, переказів, 
реферування та анотування 
статей), фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія), 
індивідуальні проекти, 
обговорення та 
взаємооцінювання 
студентами виконаних 
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах.



ЗОД5. УБС курс 
«Лідерство та 
командна робота» 

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, контрольна 
робота, усне опитування, 
словникові диктанти, 
письмові завдання 
(складання ділових листів, 
резюме, творів, переказів, 
реферування та анотування 
статей), фронтальне 
опитування (переклад, 
переказ, діалог, дискусія), 
індивідуальні проекти, 
обговорення та 
взаємооцінювання 
студентами виконаних 
практичних завдань, 
ситуаційних вправ, роботи в 
групах.

ФОД8. Програмування  
(Рівень  D  -  Об'єктно-
орієнтоване  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ПР24. Вміти 
проводити 
розрахунок 
економічної 
ефективності 
програмних 
систем.

ФОД1. Архітектура та 
проектування 
програмного 
забезпечення (рівень 
C - Менеджмент 
проектів програмного 
забезпечення

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.



ГОД10. Інформаційні 
технології (Рівень С - 
Цифрова економіка)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ЗОД4. УБС студія 
«Банківська система 
(рівень А)»

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр11. Вибирати 
вихідні дані для 
проектування, 
керуючись 
формальними 
методами опису 
вимог та 
моделювання.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД5. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  В  -Емпіричні  
методи  програмної  
інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.



ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр21. Знати, 
аналізувати, 
вибирати, 
кваліфіковано 
застосовувати 
засоби 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки (в тому 
числі кібербезпеки) 
і цілісності даних 
відповідно до 
розв'язуваних 
прикладних завдань 
та створюваних 
програмних систем

ГОД6. Комп. сист. та 
мережі (Рівень B  - 
Комп'ютерна 
схемотехніка та 
архітектура 
комп'ютерів)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД8. Комп. сист. та 
мережі (Рівень C - 
Комп'ютерні системи 
та мережі)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр09. Знати та 
вміти 
використовувати 
методи та засоби 
збору,
формулювання та 
аналізу вимог до 
програмного 
забезпечення.

ФОД2. Організація баз 
даних та знань

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД4. Програмування  Інтерактивні лекції Тестування, опитування, 



(Рівень  В - Технологія  
створення  
програмних  
продуктів) 

(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ПР20. Знати 
підходи щодо оцінки 
та забезпечення 
якості 
програмного 
забезпечення.

ФОД10. Основи  
програмної  інженерії  
(рівень  С  -
Професійна  практика  
програмної  інженерії)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД1. Математика 
(Рівень А - Вища 
математика)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ГОД3. Математика Інтерактивні лекції Тестування, опитування, 



(Рівень C - Статистика 
(у т.ч. теорія 
ймовірності))

(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД7. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
Е - Аналіз  вимог  та 
конструювання  
програмного  
забезпечення)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка результатів 
виконання індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна робота; участь у 
науковій конференції з
публікацією тез доповідей.

Пр08. Вміти 
розробляти 
людино-машинний 
інтерфейс.

ФОД3. Архітектура  та  
проектування  
програмного  
забезпечення  (рівень  
А)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД6. Програмування  
(Рівень С  -  Основи 
програмування,  
Людино-машинна  
взаємодія)  

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

ФОД9. Програмування  
(Рівень  Е  -  Інтернет 
технології  та  WEB  
програмування)

Інтерактивні лекції 
(проблемні лекції, лекції-
дискусії, лекції-демонстрації 
з використанням 
мультимедійного 
обладнання);
Практичні заняття 
(навчальні дискусії, 
розв’язок ситуаційних 
вправ, підготовка 
аналітичних записок, 
презентація досліджень); 
Самостійне навчання 
(індивідуальна робота, 
робота в групах, тестування).          

Тестування, опитування, 
перевірка
результатів виконання 
індивідуальних
робіт, виконання завдань 
самостійної
роботи; підготовка 
презентацій, есе;
участь у дискусіях; виступи з
доповідями; підсумкова 
контрольна
робота; участь у науковій 
конференції з
публікацією тез доповідей.

 


