
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 30424 Середня освіта (Інформатика)

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 014 Середня освіта

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 282

Повна назва ЗВО Львівський національний університет імені Івана Франка

Ідентифікаційний код ЗВО 02070987

ПІБ керівника ЗВО Мельник Володимир Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.lnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/282

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 30424

Назва ОП Середня освіта (Інформатика)

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 Середня освіта

Спеціалізація (за наявності) 014.09 Інформатика

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр
 

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

Кафедра програмування

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

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи; кафедра 
бібліотекознавства і бібліографії; кафедра інформаційних систем; 
кафедра дискретного аналізу та інтелектуальних систем

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 Україна

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 325781

ПІБ гаранта ОП Заболоцький Тарас Миколайович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

taras.zabolotskyy@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(096)-441-36-93

Додатковий телефон гаранта ОП +38(097)-231-98-21
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Розробка освітньої програма має декілька важливих передумов.
Потреба ринку. Львів є одним з провідних центрів розвитку ІТ галузі в Україні та у Східній Європі. Один лише 
Львівський ІТ кластер об’єднує 100 великих компаній. Щорічна потреба у фахівцях ІТ напряму перевищує 2000 осіб 
на рік і демонструє стійку тенденцію до зростання. Особливої уваги потребує якісна підготовка цих фахівців, яка 
починається ще у стінах середнього навчального закладу. Про це свідчить, зокрема, реалізований ІТ кластером 
проект «IT Future», скерований на популяризацію інформатики серед школярів і підвищення рівня її викладання.
Потреба сфери освіти. У самому Львові є близько 150 середніх навчальних закладів, у Львові та області – 40 
коледжів. Вивчення інформатика є одним з обов’язкових елементів сучасної освіти, тому в регіоні відчувається 
потреба в кваліфікованих викладачах інформатики. Реформа освіти поставила перед вчителями загальноосвітніх та 
спеціалізованих середніх шкіл загалом та перед вчителями інформатики зокрема вимогу підвищення своєї 
кваліфікації до другого (магістерського) рівня. Тому на факультет неодноразово зверталися вчителі інформатики 
різних шкіл щодо можливості навчання в магістратурі, зокрема, на заочній формі навчання.
Багаторічний досвід підготовки за спеціальністю. Тривалий час на факультеті прикладної математики та 
інформатики ЛНУ імені Івана Франка готували магістрів за спеціальністю 8.04030201 Інформатика* галузі знань 
«Системні науки та кібернетика» з кваліфікацією «Магістр інформатики. Викладач інформатики». Востаннє набір 
абітурієнтів відбувся у 2014 році. Відповідно до таблиці відповідності напрямків підготовки, затвердженої наказом 
МОНУ № 1151 від 6.11.2015 р., цій спеціальності відповідає, зокрема 014 Середня освіта (інформатика). З 2016 р. 
факультет готує бакалаврів цієї спеціальності. Закономірно, що для бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта 
(інформатика) потрібно створити умови для підвищення свого рівня професійної майстерності.
Рішенням Вченої раду факультету дозволено перехресний вступ в магістратуру випускників бакалаврату інших 
напрямів підготовки факультету. Продовжити освіту за спеціальністю Середня освіта (інформатика) можуть також 
бакалаври комп’ютерних наук, системного аналізу, прикладної математики.
Всі ці передумови створили підґрунтя для відкриття спеціальності другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
предметною спеціалізацією 014.09 – Середня освіта (інформатика). Тому була створена проектна група з викладачів, 
кафедри програмування та кафедри загальної та соціальної педагогіки, які відповідають за розробку освітньої 
програми та підготовку здобувачів вищої освіти за цією спеціальністю.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 19 13 6 0 0

2 курс 2019 - 2020 6 0 6 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 9125 Математика
9348 Музичне мистецтво
10928 Географія
10965 Історія
11740 Інформатика
12164 Українська мова і література
25376 Середня освіта (Хімія)
25566 Середня освіта (Географія)
25567 Середня освіта (Математика)
25568 Середня освіта (Інформатика)
25569 Середня освіта (Українська мова і література)
25570 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25571 Середня освіта (Історія)
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25572 Середня освіта (Фізика)
25573 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
33557 Середня освіта (Біологія)
20445 Фізика
22896 Біологія та здоров'я людини
23094 Хімія
11862 Біологія

другий (магістерський) рівень 9351 Історія
9836 Музичне мистецтво
11742 географія
12280 мова і література (англійська)
16994 Біологія
17628 Математика
17707 Німецька і англійська мови та літератури
17708 Німецька і англійська мови та літератури
17710 Англійська мова та література
22897 Біологія та здоров'я людини
25291 Середня освіта (Біологія)
25574 Середня освіта (Музичне мистецтво)
25575 Середня освіта (Англійська мова та література)
25576 Середня освіта (Українська мова і література)
25577 Середня освіта (Математика)
25578 Середня освіта (Географія)
25579 Середня освіта (Історія)
25580 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
25739 Середня освіта (Німецька та англійська мови і 
літератури)
27690 Середня освіта (Мова і література (англійська))
30424 Середня освіта (Інформатика)
46063 Середня освіта (Мова і література (англійська))
10929 українська мова і література

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 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 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 ОП_Середня_освіта_Інформатик
а_2019.pdf

5ljDHTx8fXrf958nFI8TvtlTvGuBR9a7wTu0eWv7mKo=

Освітня програма ОП_Середня_освіта_Інформатик
а_2020.pdf

v7dr0rTqp7gVOfhP+JSP3naLDL4hTibrBMGY+V+x9bY=

Навчальний план за ОП Navch_plan_2019_ZFN.pdf 2OTqluvUJ/xAbjiC00ey1je0edVRbnUW0JnquokhCfk=

Навчальний план за ОП Navch_plan_2020_ZFN.pdf Vx5uZx1Hw288QBs2fC1veizoeB//Uh35bRso6DXWIYA=

Навчальний план за ОП Кваліфікація_викладачів_доповне
ння.pdf

7EzcAjq4AeI/u1B1xfLRJduwrLePY19KG0FhphbMNSo=

Навчальний план за ОП Navch_plan_2019_OFN.pdf BhcbqSuSVulIdj8tZJQ+n36xuPX5UYURh6+HVgcGFiA=

Навчальний план за ОП Navch_plan_2020_OFN.pdf xmMl4BIg7nFGZmeJR4ZoY9eFn9+6WeYUiN9OQOZDp
Fo=
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Рецензії та відгуки 
роботодавців

Rez_LFML.pdf Ta8pYGd0eRt6FB/nAfePx+sYTYSXXchi9GmqPKruDjg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Rez_LS.pdf 2P4f8xb9WyHo7Gg+j2jPXrJhVEIlgLZBTyw2Qkgdod4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Rez_Sh100.pdf tn5fSpk/ZUslWUP2qSarpRT3hOt/TNP5kh5Afc8jj44=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Протокол_роботодавці.pdf zANIYzhvpZ1171y7QCZYRpYwHFo3e55P99UXvLiTZ+c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Протокол_студенти.pdf SZHlX1nRgo94AjiJDjOPPGSNnWccNOzaUtsu2JE2AmA
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

В освітньо-професійній програмі (Далі – ОП) є чітко сформульовані цілі: формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів інформатики у середніх і спеціалізованих закладах освіти; підготовка фахівців, здатних 
застосовувати навчальні курси та системи електронного навчання в галузі інформатики; проводити теоретичні та 
експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; розробляти і застосовувати математичні методи й 
алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій і систем; 
здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних в організаційних, 
технічних, природничих і соціально-економічних системах.
Унікальність ОП полягає у врахуванні специфіки роботи вчителя інформатики у школі, зокрема необхідність 
підтримувати комп’ютерні класи та мережі у робочому стані, проводити ремонт комп’ютерної техніки тощо.

 

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

Стратегія Львівського національного університету імені Івана Франка знаходиться за посиланням (розміщено на 
сайті в розділі «Головна сторінка») http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf
Наведені в попередньому пункті цілі освітньої програми повністю відповідають місії та стратегії ЗВО. Зокрема: 
щодо місії ЗВО: формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу; визначати і 
реалізувати освітні та наукові стандарти – повна відповідність з цілями ОП;
щодо стратегії ЗВО: забезпечення високої якості навчального процесу – при розробці ОП було враховано 
необхідність гнучкості ОП до вимог ринку, зокрема в ОП є не лише класичні курси з інформатики та педагогіки, але 
й нові та сучасні: «Методи проектування навчальних засобів», «Комп'ютерне бачення та аналіз зображень» тощо; 
підбір професорсько-викладацького складу – більшість викладачів дисциплін є випускниками ЗВО, які ще в 
студентські роки ввібрали в себе дух Львівського університету.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Інтереси здобувачів вищої освіти враховувалися на основі багаторічного досвіду працівників кафедри 
програмування з підготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук та кафедри загальної та соціальної педагогіки – з 
підготовки педагогів. Було заплановано та проведено, з урахуванням карантинних обмежень, в дистанційному 
режимі, зустріч зі здобувачами вищої освіти в кінці першого року навчання, де обговорювався зміст ОП та їх 
пропозиції щодо навчальних дисциплін, а також основні моменти організації освітнього процесу на факультеті на 
освітній програмі. Здобувачі здійснюють вплив на якість освітньої програми через роботу студентського 
самоврядування та під час аудиторних занять, зустрічей та обговорень, проведення опитувань шляхом надання 
пропозицій щодо вдосконалення ОП викладачам, завідувачу кафедри та Вченій раді факультету (студенти належать 
до її складу). Також необхідно зазначити, що думка здобувачів враховується за наслідками проведених опитувань, а 
також, наприклад, семінарів-зустрічей тощо.
Представники студентського самоврядування: студентський уряд (http://students.lnu.edu.ua/self-government/), 
профком студентів (http://ppos.lnu.edu.ua/) у своїй діяльності долучаються до обговорення врахування своїх 
побажань до якості ОПП, розуміння майбутніх компетентностей.

- роботодавці

При створенні програми були проведені зустрічі з директорами шкіл щодо наповнення ОП. Можна зауважити, що 
всі пропозиції були враховані (більшість пропозицій були зроблені вчителями інформатики, одна з яких в 
подальшому стала студентом відповідної ОП (Кічук Н. І.). Від директорів були отримані схвальні рецензії. Також 
весною, в кінці першого року навчання, була проведена зустріч з директорами шкіл (ЛФМЛ, Ліцей «Сихівський», 
СШ № 100), які раніше надавали рекомендації при розробці ОП, на якій обговорено подальшу співпрацю у рамках 
ОП. ОП доступна до перегляду потенційними роботодавцями на сайті факультету прикладної математики 
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/master).
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Відбуваються також зустрічі з роботодавцями в Університеті під час щорічних «Днів кар’єри». Важливою формою 
комунікації також виступає педагогічна практика студентів, що дає змогу отримати відгуки і пропозиції щодо 
вдосконалення програми і працевлаштування її випускників. 

- академічна спільнота

Дана ОП являє собою синтез підготовки фахівців у галузі комп’ютерних наук та у галузі педагогіки. При формуванні 
ОП у межах засідання кафедри та в подальшому робочої групи регулярно обговорювалися основні положення ОП. 
На засіданнях кафедри програмування регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб до вдосконалення 
програм курсів, ця інформація міститься і у індивідуальних планах викладачів у відповідних графах. Представники 
академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОП на Методичній та Вченій радах 
факультету, Вченій раді Університету.

- інші стейкхолдери

Інтереси інших стейкхолдерів, зокрема ІТ компаній SoftServe та «DataArt», враховані, з урахуванням одного із 
напряму ОП, а саме: бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для дослідників та 
розробників програмного забезпечення комп’ютерних систем. Іншими стейкхолдерами є управління освіти 
Львівської міської ради та департамент освіти Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА). Стейкхолдерами 
є також громадські організації, товариства. 

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

Відповідь на дане питання гарно сформульовано у рецензії директора ЛФМЛ Добосевича М. С. «Зростання ринку 
інформаційних технологій, рівень оплати праці найманих працівників у цій сфері та умови, які створенні для 
працівників, викликають цілком зрозумілий інтерес в учнів до предмету «Інформатика». Більше того, інтереси 
значної кількості учнів виходять далеко за межі шкільного курсу «Інформатика». Зважаючи на це, перед вчителем 
постає необхідність постійно самонавчатися та передавати нові знання учням. Це, в свою чергу, висуває нові вимоги 
до підготовки вчителів інформатики». ОП є поєднанням багаторічного досвіду Львівського університету підготовки 
педагогів та спеціалістів з комп’ютерних наук. Цілі навчання визначені в освітній програмі відповідають сучасним 
потребам ринку праці, зокрема потребам висококваліфікованого фахівця - вчителя інформатики в період 
реформування нової української школи.»

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

Врахування галузевого та регіонального контексту відбувалося із врахуванням, в першу чергу у зв’язку із новими 
вимогами до вчителів при реформуванні та створенні нової української школи, зміною підходів в рамках цих 
процесів до «учителя». Крім цього, важливим фактором є те, що Львів, разом з Києвом та Харковом, стали центрами 
розвитку ІТ-індустрії не лише в Україні, але й у Східній Європі. Звичайно, цей факт не залишає осторонь нікого 
починаючи від школяра, який починає задумуватися над своїм майбутнім, до директора великої ІТ-компанії, який 
при інвестуванні коштів та розширенні бізнесу зважає на це. Тому ОП побудована таким чином, щоб вчителі 
інформатики мали всі необхідні компетентності підготовки учнів, інтереси яких виходять за межі шкільної 
програми і які потенційно стануть студентами ОП «Комп’ютерні науки», підготовка за якою відбувається на нашому 
факультеті.

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

Зважаючи на тенденцію розвитку галузі середньої освіти та провівши моніторинг позитивного результату, щодо 
відкриття відповідних ОП на факультетах ЛНУ ім. І. Франка та інших ЗВО, що відображається на їхніх сайтах та 
згідно поданих матеріалів приймальної комісії, зауважу, що потреба у відкритті такої ОП на факультеті ПМІ 
виникала вже давно. Тому вважаю, що дана ОП буде займати чільну позицію на ринку праці. Позитивно про ОП 
відгукнулись стейкхолдери та випускники факультету інших спеціальностей, які працюють як у сфері освіти так і ІТ-
індустрії. Також до підготовки ОП були залучені працівники факультету, які мали досвід роботи у закордонних 
університетах та випускники університету, що працюють у закордонних університетах. Зокрема, було враховано 
досвід підготовки магістрів кафедрою математики у Стокгольмському університеті та кафедрою статистики у 
Європейському університеті Віадріна м. Франкфурт на Одері, Німеччина.

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

На даний момент стандарт вищої освіти з даної ОП є відсутнім.

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?
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Щоб ОП відповідала вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня є 
розроблений навчальний план, в якому на кожен предмет забезпечуються відповідні компетентності. На факультеті 
ПМІ це рішення затверджено рішенням Вченої ради та методичної ради. Відповідність 8-му рівню НРК програмних 
результатів забезпечується зокрема у наступному:
а) зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до 
осіб, які навчаються:
ПРН1. Вміння застосовувати основи педагогічної майстерності в умовах сучасних глобалізаційних процесів.
ПРН 6. Здатність визначати особливості організації педагогічної взаємодії відповідно психологічних особливостей 
другого періоду юності, індивідуально-типологічних ознак поведінки слухачів; аналізувати та порівнювати 
вітчизняну й зарубіжну системи середньої та вищої освіти, окреслювати перспективи розвитку сучасної школи під 
впливом зарубіжного досвіду.
ПРН8 Демонструвати знання та розуміння методів інформатики та програмування і забезпечувати їх використання 
в навчальному процесі.
ПРН10 Отримання знань для підготовки та проведення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
ПРН12 Вміння проводити заняття з учнями як з математичного так і програмного спрямування.
ПРН16 Уміння застосовувати методи тестування програм, класифікувати помилки та відмови, володіти методами 
доведення правильності програм при навчанні школярів програмуванню.
ПРН17. Володіти знаннями про психологічні особливості особи що навчається.
б) спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження 
інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур:
ПРН2. Уміння будувати інформаційні, математичні, графічні та інші моделі об’єкту дослідження, ділити предмет 
дослідження на логічні частини і будувати взаємозв’язки між ними, планувати схеми досліджень і обсяги 
експериментальних обчислень, оформляти результати досліджень відповідно до сучасних міжнародних стандартів.
ПРН3. Вміння будувати та використовувати інформаційні моделі процесів і явищ, застосовувати їх для досліджень з 
використанням найновіших засобів програмування.
ПРН4. Уміння спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дослідження, яке має наукову 
новизну, теоретичну і практичну цінність та сприяє розв’язанню науково-практичних проблем в області 
комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
в) відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та 
колективів
ПРН13. Оволодіння навичками для здійснення оцінювання та моніторингу різних аспектів освітньої сфери.
ПРН21. Вміння проводити практичне дослідження, яке має цінність і спрямоване на розв’язання певного класу 
задач інформатики.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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

0

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

25

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

ОП повністю відповідає своїй предметній області.
Такі нормативні дисципліни як Педагогіка і психологія в освіті, Методи проектування навчальних засобів, Методика 
викладання фахових дисциплін, а також доповнюють їх вибіркова Моніторинг та оцінювання якості освіти / 
Педагогічна майстерність здобувачі вищої освіти за ОП набувають необхідних фахових компетентностей для 
успішного ведення професійної діяльності у якості вчителя інформатики з точки зору педагогіки. 
Дисципліни Педагогічна практика, Виробнича (переддипломна) практика мають на меті забезпечити наявність у 
випускників даної ОП практичних навиків реалізації набутих знань, що є надзвичайно важливим на сьогодні 
критерієм навчання.
Нормативні дисципліни Алгоритмічні моделі інформатики, Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування ПЗ, а 
також вибіркові Архітектура клієнт-сервер / Технології комп'ютерного моделювання систем забезпечують 
здобувачам вищої освіти за ОП можливість набуття необхідних фахових компетентностей потрібних для успішного 
ведення професійної діяльності у якості вчителя інформатики з точки зору інформатики.
Дисципліна Іноземна мова за професійним спрямуванням необхідна для будь-якого спеціаліста в області 
«Комп’ютерних наук» загалом та «Інформатики» зокрема. 
Дисципліни Науковий семінар, Магістерська робота та Курсова робота ставлять собі за мету навчити студентів до 
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ведення власних наукових чи практичних досліджень. Працюючи над дослідженнями в межах цих дисциплін 
здобувачі освіти набувають навички також і оформлення таких робіт та їх рецензування. Важливим напрямком 
підготовки у межах цих дисциплін є також навички роботи з класом, донесення основних тез до слухачів, 
використання сучасних наукових досліджень у навчальному процесі, чи на гуртках.
Нарешті, решта заявлених дисциплін, а саме: Архітектура масштабованих систем / Динамічна теорія інформації, 
Ергономіка програмного забезпечення / Комп'ютерне бачення та аналіз зображень, Сучасні технології виконання 
програмних проектів мають на меті ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасними тенденціями в області 
«Комп’ютерних наук» та забезпечити необхідні додаткові компетентності, які вимагаються в українських реаліях від 
вчителя інформатики. 

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

Вибір дисциплін регулюється у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та Положення про порядок 
забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf
Зокрема передбачено, що «Студенти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 
відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш, як 25 відсотків 
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для відповідного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного 
рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу.»
Індивідуальна освітня траєкторія забезпечується можливістю вибору тематики курсових робіт та магістерської 
роботи, а також в рамках академічної мобільності можливістю перезарахування навчальних дисциплін в 
індивідуальний навчальний план студента та кредитів.

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

Нормативним документом університету, що забезпечує право на вибір навчальних дисциплін є Положення про 
порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-
choice.pdf. 
Перелік і опис вибіркових дисциплін повинен бути опублікований до 1 січня поточного навчального року на веб-
сторінках факультетів. Університетський стандарт опису вибіркових дисциплін пропонує навчально-методичний 
відділ Університету.
Здобувачі другого (магістерського) рівня освіти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного 
вибору на початку навчального семестру протягом 8 днів.
Здобувачі заочної форми навчання такий запис здійснюють під час весняної заліково-екзаменаційної сесії.
Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору заповнюють і залишають в деканаті. Водночас здобувачі 
здійснюють електронну реєстрацію на вибіркові дисципліни на веб-сторінці Університету.

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

ОП передбачає проходження студентами двох практик. Педагогічна практика передбачає здобуття наступних 
компетентностей: здатність вивчати нові методики викладання навчальних дисциплін як теоретичного так і 
практичного напряму, виробничих та педагогічних практик, курсового та дипломного проектування, самостійної 
роботи; здатність обґрунтовувати теоретико-філософські засади організації навчального процесу; визначати головні 
функції, обов’язки вчителя; здатність використовувати віртуальне навчальне середовище та авторські розробки 
науково-педагогічних працівників університету. 
Натомість Виробнича практика – здатність публічно висловлювати та аргументувати наукові твердження, подавати 
результати досліджень, аналізувати результати інших авторів у вибраному напрямі; здатність використовувати 
набуті знання у сфері комп’ютерних наук та інформаційних технологій при аналізі, дизайні та кодуванні реальних 
проектів.

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

Серед результатів навчання ОП, що так чи інакше стосуються так званих соціальних навичок, варто виокремити 
наступні: здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді; здатність публічно висловлювати та 
аргументувати наукові твердження; здатність обґрунтовувати теоретико-філософські засади організації навчального 
процесу; визначати головні функції, обов’язки вчителя; уміння чітко, граматично правильно, стилістично коректно, 
зв’язно, лаконічно і аргументовано формулювати думку, наводячи різноманітні аргументи “за” і “проти”; здатність 
визначати особливості організації педагогічної взаємодії відповідно психологічних особливостей другого періоду 
юності, індивідуально-типологічних ознак поведінки слухачів. Основний вклад у формування цих навичок вносять 
дисципліни Педагогіка і психологія в освіті, Педагогічна майстерність, Педагогічна практика, Виробнича 
(переддипломна) практика, Науковий семінар.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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Для даної спеціальності стандарту немає.

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

Даний підхід описано у Положенні про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) де вказано:
4.6. Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов'язкових навчальних 
занять час. Самостійна робота студента в Університеті включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання 
індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 
повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення 
конкретної дисципліни. Підходи щодо визначення співвідношення обсягу аудиторного часу та самостійної роботи 
студентів визначаються специфікою конкретної дисципліни, її приналежності до відповідного блоку дисциплін 
навчального плану. Для дисциплін ОП співвідношення аудиторних годин і годин самостійної роботи є наступним: 
648 годин аудиторних занять та 2052 години самостійної (з урахуванням, що перший семестр містить 16 тижнів, 
другий - 12, третій - 8).

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

Навчання за дуальною формою освіти не передбачено.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/

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

Форми та зміст вступних випробувань, відповідають рівневі початкових вхідних компетентностей, потрібних для 
того аби розпочати навчання на ОП. При вступі складаються іспити з іноземної мови та фаховий іспит, що включає 
питання з педагогіки, психології, елементарної математики та комп’ютерних наук. Приклад питань доступний за 
адресою https://admission.lnu.edu.ua/for-undergraduate-students/programs-of-entrance-examinations/ami/

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 регулюється наступними документами:
положення про академічну мобільність (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf)
положення про визнання іноземного диплому (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf) 
положення про порядок поновлення на навчання (інформація в положенні про організацію освітнього процесу 1 
абзац на 18 стор  http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf та порядок 
поновлення 2020 р. https://admission.lnu.edu.ua/useful-information/renewal-and-transfer-process/

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

На ОП практики застосування вказаних правил не було

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

Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-
results.pdf

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

Практики застосування вказаних правил на відповідній ОП не було
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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

Положення про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) визначає, що Освітній процес здійснюється у таких формах: - навчальні заняття; самостійна 
робота; практична підготовка; контрольні заходи (п. 4.4.). Основними видами навчальних занять є: лекція; 
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація (4.5.). Самостійна робота є основним 
засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов'язкових навчальних занять час. 
Відповідно до цього, викладання на ОП проводиться у вигляді лекцій, лекцій з використанням мультимедійних 
засобів, семінарів, практичних та лабораторних занять, самостійного навчання на основі підручників, посібників, 
конспектів лекцій, електронних джерел інформації, а також індивідуальних консультацій з викладачами.
Зважаючи на нові правила у зв’язку з карантином також вимушено використовується дистанційне навчання (ZOOM, 
MS Teams, Skype, Moodle). Також активно використовується Google Drive для розміщення матеріалів та здачі 
практичних робіт. 
Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf)

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?

Положення про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf) визначає, що Принципами освітньої діяльності є: людиноцентризм; верховенство права; 
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації 
за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності; розвиток інклюзивного освітнього середовища; 
науковий характер освіти; інтеграція з ринком праці; нерозривний зв'язок із світовою та національною історією, 
культурою, національними традиціями; академічна доброчесність; академічна свобода.
Опитування проведене серед здобувачів вищої освіти показало високий рівень задоволеності. По всіх пунктах 
опитування 100 % студентів вибрали варіанти все влаштовує чи радше все влаштовує 
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/master). 
Студентоцентрований підхід закріплений і в «Положенні про Студентське самоврядування» 
(http://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/).
Студентам дається можливість вибору місць та тематики практик, а також реалізації власних інтересів в процесі 
підготовки кваліфікаційної роботи. Можливе проходження навчальних курсів в системі Moodle.
Представники студентства є членами Вченої Ради факультету ПМІ, де мають право виступів, обговорень, 
пропозицій, голосу.

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

Відповідність ОП принципам академічної свободи, можливість впливу студента на свою освітню траєкторію 
регламентують Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf), Тимчасове положення про 
порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf).
Академічна свобода побудована на принципах свободи слова. Відповідно до цього принципу побудовано увесь 
навчальний процес. Так, здобувачі вищої освіти мають право вибору вибіркових курсів, наукових керівників, місць 
проходження практик. Також самостійний вибір тематики дослідження завжди зустрічає схвалення керівників 
відповідних робіт. 
Стосовно викладачів ОП, то академічна свобода для них проявляється у формуванні змісту навчального матеріалу, 
виборі методів навчання, проведення досліджень та включення їх результатів у навчальний процес, способів 
проходження стажувань та практик.

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 *

Дана процедура регулюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) та Положення про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Тому при проведенні першого засідання кафедри у навчальному 
році рекомендується на першому занятті ознайомити студентів зі силабусами чи робочими програмами дисциплін, 
надати відповідні електронні версії цих документів, у випадку виникнення питань – дати вичерпні відповіді. Крім 
того, силабуси усіх дисциплін є у вільному доступі (https://ami.lnu.edu.ua/academics/master).
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Організацію науково-дослідної роботи студентів регламентують: Положення про порядок організації та проведення 
Всеукраїнських студентських олімпіад (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_stud_olimpiada.pdf), 
Положення про порядок організації та проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf), Положення про Наукове товариство 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). 
Поєднання навчання та дослідження в межах ОП відбувається в першу чергу шляхом написання курсових та 
магістерських робіт. Самостійний вибір тематики науково-дослідницької роботи завжди зустрічається зі 
схваленням. Також можливим є написання цих робіт з науковим керівником з ІТ-компаній з якими заключено 
відповідні договори. 
Для захисту магістерської роботи на найвищу оцінку необхідно, щоб результати роботи були опубліковані чи в 
збірнику тез конференцій (з обов’язковим представленням результатів на відповідній конференції), чи у фаховому 
науковому виданні.
Підготовка власних наукових досліджень, що стосуються тематики окремої дисципліни також заохочуються, 
зокрема і отриманням додаткових балів. 
Також факультет ПМІ регулярно, навіть весною 2020 року, проводить Міжнародну студентську наукову 
конференцію з питань прикладної математики та комп’ютерних наук, на якій заохочується представлення 
результатів з курсових та магістерських робіт (але не обов’язково).

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

Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
Львівському національному університеті імені  Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf
Оновлення змісту освітніх компонентів обговорювалося на зустрічах з потенційними роботодавцями 8 квітня 2020 
року та зі студентами ОП 20 травня 2020 року. На той час прийнято рішення, що освітні компоненти оновлення не 
потребують. Було домовлено про зустрічі в майбутньому.
Проте, після консультацій з працівниками кафедри загальної та соціальної педагогіки, було вирішено внести зміни у 
навчальний план (2020 р.), з метою збільшення обсягу педагогічних дисциплін. Зокрема було введено наступні 
нормативні дисципліни: «Майстерність педагогічної діяльності» (замість «Педагогіка і психологія в освіті»), 
«Інформаційні технології в освіті». Натомість дисципліна «Технології комп'ютерного моделювання систем» стала 
вибірковою. Програми навчальних дисциплін були обговоренні на засіданні кафедри, схвалені Вченою радою 
факультету ПМІ та затверджені у відповідному порядку.

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

На даний момент на факультеті за ОП «Середня освіта (Інформатика)»  «бакалавр» навчаються студенти з 
Туркменістану, які при закінченні відповідного рівня освіти, можуть вступити на дану ОП.
Крім того, викладачі регулярно приймають участь у міжнародних конференціях, публікують свої дослідження та 
рецензують наукові роботи в закордонних наукових журналах, проходять закордонні стажування. 
Член робочої групи – О. Біляковська є учасницею Міжнародного проекту Еразмус+ ITE-VET: «Удосконалення 
практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» та проходила стажування у 
Вроцлавському університеті та в Університеті П. Й. Шафарика.

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?

Проведення контрольних заходів регламентується наступними документами:
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf;
Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf
Зокрема для нормативних дисциплін у межах ОП передбачено наступні форми контролю:
Методи проектування навчальних засобів, Методологія наукового дослідження, Педагогіка і психологія в освіті, 
Іноземна мова за професійним спрямуванням Усне опитування; перевірка письмових завдань; тестування; 
модульний контроль.
Науковий семінар попередні захисти магістерських робіт, рецензування роботи одногрупника
Об'єктно-орієнтований аналіз і проектування ПЗ Поточне оцінювання: виступи на семінарах, захисти звітів про 
виконання лабораторних завдань.
Алгоритмічні моделі інформатики усне індивідуальне опитування; письмове загальне опитування у формі задач; 
опитування у формі тестування; письмова контрольна робота;  перевірка плану виконання з теми лабораторного 
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заняття; експертна оцінка виконання завдань і отримання достовірних результатів; тестування результатів 
програмної реалізації завдань; перевірка правильності виконання індивідуальних завдань, виданих на самостійне 
опрацювання; захист студентом індивідуальних завдань.
Методика викладання фахових дисциплін Поточний контроль за виконанням групових та індивідуальних 
лабораторних завдань, перевірка самостійної роботи
Сучасні технології виконання програмних проектів усне індивідуальне опитування; опитування у формі тестування; 
письмова контрольна робота;  перевірка плану виконання з теми лабораторного заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і отримання достовірних результатів; перевірка правильності виконання індивідуальних 
завдань, виданих на самостійне опрацювання; захист студентом індивідуальних завдань.
У зв’язку з карантином введеним весною, остання літня сесія відбувалася в дистанційному форматі. Для цього 
використовувалася програма ZOOM. Також дистанційно проходив захист курсових робіт.
Державна атестація студентів у вигляді публічного захисту магістерських робіт (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf) запланована на грудень цього року. Методичні рекомендації щодо 
написання кваліфікаційної роботи можна знайти за посиланням (https://ami.lnu.edu.ua/academics/master). Там 
також доступним є результати опитування студентів щодо якості ОП.

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

У Положенні про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf 
вказано:
4.1. На першому занятті з навчальної дисципліни, з якої передбачено семестровий контроль, викладач доводить до 
відома здобувачів вищої освіти програму навчальної дисципліни (силабус) та інформує їх про особливості 
організації освітнього процесу з дисципліни.
У силабусах та робочих програмах чітко вказується методи контролю, розподіл балів, які отримують студенти, 
шкала оцінювання: національна та ЄКТС та перелік питань до екзамену/заліку. Усі силабуси є доступними за 
посиланням https://ami.lnu.edu.ua/academics/master. Скарг від студентів щодо незрозумілості чи нечіткості форм 
контрольних заходів не надходило. Опитування (https://ami.lnu.edu.ua/academics/master) показало задоволеність 
студентів формами контролю передбаченими на ОП. 

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

Як зазначено вище, викладач на першому занятті з навчальної дисципліни, з якої передбачено семестровий 
контроль, доводить до відома здобувачів вищої освіти програму навчальної дисципліни (силабус 
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/master)) та інформує їх про особливості організації освітнього процесу з 
дисципліни. В тому числі доводить до студентів інформацію щодо форми контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання. 
Розклад екзаменів та залік публікується на сторінці факультету (https://ami.lnu.edu.ua/students/schedule-exams) за 
10 днів до початку сесії.
Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація, на якій уточняються питання на екзамен, форма 
екзамену, порядок його здачі, терміни повідомлення балів, тощо. 

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

Стандарту немає.

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

На офіційному сайті ЛНУ, у розділі «Документи університету», рубрика: «Документи про організацію та 
забезпечення якості освітнього процесу» (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/) для загального ознайомлення та користування розміщено низку 
документів, які регламентують процедуру проведення контрольних заходів:
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf 
Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf 
Положення про екзаменаційну комісію у ЛНУ імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf
«Порядок повторного вивчення окремих дисциплін» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка» п. 3.3 
Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).
«Порядок визнання у ЛНУ імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній 
освіті» (п. 2) (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf)
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Забезпечення об’єктивності екзаменаторів в першу чергу повинно грунтуватися на довірі та повазі. Усім освітнім 
компонентам ОП притаманна чітко сформульовані правила та критерії оцінювання, розглянуті та затверджені на 
засіданні кафедри екзаменаційні білети (тестові питання), єдині для ЗВО правила перездачі та оскарження 
результатів, вчасне повідомлення результатів оцінок. Усі правила проходження підсумкового контролю можуть бути 
знайдені на сайті ЗВО, зокрема 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), 
Порядок повторного вивчення окремих дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf)
Положення про екзаменаційну комісію (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_exam-
comission.pdf) 
Також спірні питання можуть бути вирішені у межах діючої комісії з питань етики та професійної діяльності 
Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf
Таких ситуацій на ОП не було.

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

Повторне проходження контрольних заходів регулюється додатковим розкладом, який публікується на сайті 
факультету ПМІ (https://ami.lnu.edu.ua/students/schedule-exams). Крім того пунктом 5 Положення про контроль та 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf визначається можливість 
здобувача вищої освіти, який одержав під час сесії не більше трьох незадовільних оцінок, ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного семестру та те, що повторне складання іспитів (заліків, диференційованих 
заліків) допускають не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий - комісії, яку створює 
завідувач кафедри і затверджує декан факультету. Відповідно до цього ж пункту здобувачам вищої освіти, які не 
ліквідували академічну заборгованість не більше аніж з трьох навчальних дисциплін, надають право на повторне 
вивчення цих дисциплін, яке регулює Порядок вивчення окремих дисциплін (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf).
Відповідні правила на ОП не застосовувалися.

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

Оскаржити процедуру та результати проведення контрольних заходів має право кожен студент, подавши заяву в 
деканат, яка розглядається на протязі одного робочого дня. У випадку оскарження результатів через конфлікт 
інтересів, такими питаннями займається комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського 
національного університеті імені Івана Франка, положення про діяльність якої може бути знайдене за посиланням 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. У випадку виникнення конфлікту 
інтересів здобувач вищої освіти повинен звернутися із заявою до цієї комісії. Заява розглядається у термін, що не 
перевищує 15 робочих днів.
Здобувачі освіти ОП з заявами до вищезгаданої комісії не зверталися.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності  описані в:
«Положенні про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана 
Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf), 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf),
«Положенні про опитування студентів, працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього 
процесу» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf),
«Кодексі академічної доброчесності Львівського національного університету імені Івана Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx),
«Декларації про дотримання академічної доброчесності працівником у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx),
«Декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx). 

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

В межах ОП жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Здобувачам вищої освіти дане 
твердження доноситься з допомогою силабусів (де чітко зазначається неприпустимість академічної 
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недоброчесності), бесідах-роз’ясненнях з кураторами груп, консультаціях наукових керівників під час виконання 
наукових робіт.
Також, з метою виявлення плагіату використовується система Unicheck (https://www.lnu.edu.ua/l-vivs-ky-universytet-
pochynaie-vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu/). В університеті призначено відповідальну особу, яка 
надає доступ до системи для відповідальних осіб кожного з факультету. Відповідальними за процедуру перевірки 
робіт, згідно з Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf, є завідувачі 
кафедр.

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

Для дотримання культури академічної доброчесності структурні підрозділи Університету проводять комплекс 
профілактичних заходів, а саме:
- проведення для студентів перших курсів днів (тижнів) академічної доброчесності, читання спеціальних курсів;
- впровадження в освітні програми компонентів, які забезпечують набуття учасниками освітнього процесу 
відповідних компетентностей;
- розробка структурними підрозділами, які забезпечують освітній процес, методичних матеріалів з визначенням 
вимог щодо належного оформлення письмових робіт (кваліфікаційні роботи, курсові роботи, звіти з проходження 
практик тощо);
- формування завдань для навчальних робіт з використанням педагогічних інновацій, що сприяють розвитку 
творчого підходу здобувачів вищої освіти до їхнього виконання;
- ознайомлення учасників освітнього процесу та наукової діяльності з Положенням.
Іншим способом донесення до студентів необхідності академічної доброчесності є проведення зустрічей з 
кураторами групи та науковими керівниками робіт.

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

При виявленні та порушенні академічної доброчесності, що регламентується Положенням про забезпечення 
академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf основними видами академічної відповідальності здобувачів вищої 
освіти є:
-повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
-повторне  проходження  відповідного  освітнього  компонента  освітньої програми;
-відрахування із закладу освіти;
-позбавлення академічної стипендії;
-позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання.
На ОП фактів порушення академічної доброчесності не було і тому до здобувачів вищої освіти відповідної ОП такі 
процедури не застосовувалися.

6. Людські ресурси

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

Усі дисципліни ОП викладають викладачі з достатнім стажем науково-педагогічної роботи та рівнем кваліфікації. 
Крім того, більшість викладачів, які залучені до реалізації даної ОП мають практику викладання подібних 
дисциплін на інших ОП, на що, звичайно, зверталася увага при їхньому доборі. Більш загально, конкурсний відбір 
викладачів регламентується наступними документами:
Порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf); 
Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf).
Перевіркою поданих документів займається Конкурсна комісія. Обов’язковою вимогою до претендентів є 
проведення відкритого заняття, яке обговорюється на відповідній кафедрі. На основі відкритого заняття та звіту 
претендента за проведену за попередній період роботу, а також на основі показників науково-дослідної роботи 
(список публікацій) відбувається таємне голосування на засіданні кафедри, Вченій раді факультету, та Вченій раді 
університету (посада професора).
В межах ОП усі нормативні дисципліни викладають викладачі з достатнім рівнем кваліфікації (табл. 2). При 
проведенні опитування студентів ОП професіоналізм викладачів був високо оцінений 
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/master).

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

В ЗВО загалом, та на факультеті ПМІ зокрема існує давня традиція залучення роботодавців до організації та 
реалізації освітнього процесу. Так, наприклад, працівники ІТ-компаній «SoftServe» та «DataArt» проводять окремі 
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заняття, вебінари, тренінги для студентів ОП та деколи навіть цілі курси. Зокрема на кафедрі, де реалізована дана 
ОП, працюють декілька працівників ІТ-компаній, які активно долучаються і до реалізації ОП «Середня освіта 
(Інформатика)», зокрема Костів В. Я. (EduNav Ukraine) та Кущак П. Б.(Microsoft, Emotech, Newfire Partners). 

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

Одну зустріч з роботодавцями було проведено весною 2020 року щодо обговорення якості ОП. Також декілька 
предметів з ОП викладається професіоналами-практиками в області комп’ютерних наук (Костів В. Я., Кущак П. Б.). 
Костів В. Я. вів курс Сучасні технології виконання програмних проектів, натомість Кущак П. Б. – Об’єктно-
орієнтований аналіз і проектування програмного забезпечення. Серед курсів включених до ОП на 2020-2021 рік 
Ярошко С. А., який є експертом з акредитації освітніх програм, вестиме курс Інформаційні технології в освіті.

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

Професійний розвиток викладачів регулюється положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників у Львівському національному університеті імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_prof_development.pdf та тимчасовим положенням Львівського національного 
університету імені Івана Франка про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого 
дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСР 
та/або ЄС. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf.
На базі Університету організовано курси підвищення кваліфікації «Цифрові компетентності в освіті» (2020р.), 
учасниками яких стали викладачі кафедри. 
З 1.10.2020 р. починається курс професійного розвитку викладачів «Вдосконалення викладацької майстерності» 
(https://www.lnu.edu.ua/kurs-dlia-vykladachiv-universytetu/).
Серед викладачів ОП на даний момент одна особа дистанційно проходить стажування в Стокгольмському 
університеті (Заболоцький Т. М.).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Варто відзначити, наявність мотиваційного фонду та можливість преміювання працівників, докторантів, аспірантів і 
студентів за наукові здобутки (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Зокрема 
передбачені премії за публікації в журналах з переліку Scopus/Web Of Science, проте на сьогодні, премії є значно 
нижчими ніж вартість публікації в більшості журналів (в безкоштовних журналах, процес публікації займає до двох 
років, що в наших умовах постійного звітування є дуже довго). Також передбачені надбавки за викладання 
дисциплін англійською мовою. За потреби відділ міжнародних зв’язків допомагає з організацією закордонних 
стажувань (http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/). Положення про 
Відзнаку Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf). Основним пунктом стимулювання 
викладацької майстерності є необхідність проходити стажування не рідше ніж раз на п’ять років. 

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?

На факультеті є все необхідне для досягнення визначених в ОП цілей та програмних результатів. Зокрема 4 
комп’ютерних класи оснащені мультимедійною технікою, інтернетом, при потребі наявні переносні мультимедійні 
системи. Також в наявності є все необхідне програмне забезпечення. Для потреб деяких курсів використовуються 
демонстраційні версії програм чи доступи до систем. Більшість підручників наявні в електронній формі, проте на 
факультеті є математична бібліотека, фонди якої щороку оновлюються. До складу університетської бібліотеки 
входять 25 читальних залів. В бібліотеці функціонує Електронний каталог. Відкритий доступ в мережі WІ-FI є на 
всьому факультеті. На факультеті є достатня кількість аудиторій для проведення занять.
Загалом для потреб студентів діє 6 гуртожитків, що забезпечують потреби студентів. 
В університеті функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 
спортивних майданчиків.
Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць. В бібліотеці 
функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI. У 2020 році відкрився вільний доступ до 
університетської мережі LNU-WIFI.
Бібліотека географічного факультету містить 26 посадкових місць. Додатково функціонує читальний зал при 
лабораторії «Навчальна туристична агенція» (32 посадкових місця). Також здобувачі мають доступ до наукової 
бібліотеки ЛНУ http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/ 

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?
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ЗВО дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти. Стосовно дозвілля студентів, то до послуг 
студентів
Спорткомплекс (11 спортзалів, плавальний басейн, 1 стадіон, 9 спортивних майданчиків) 
(https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/).  
Центр культури та дозвілля(https://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/). 
3 їдальні та 9 буфетів (https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/canteens/). 
Психологічна служба (https://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichna-sluzhba-universytetu) 
Побудувати кар’єру допоможуть у Відділі розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/). 
Представити свої результати можна на щорічній міжнародній конференції з питань прикладної математики та 
комп’ютерних наук 
Для проживання є гуртожитки, організовані гуртки за інтересами, функціонує «Студентський клуб» студентське 
самоврядування та профком. 
Для відпочинку та оздоровлення студентів діє спортивно-оздоровчий табір «Карпати». У спортивному комплексів 
ЛНУ організовано низку спортивних секцій. Питанням стипендій та соціального забезпечення займається 
Студентський відділ та Стипендіальна комісія. 
Формуються відносини між викладачами і студентами засновані на взаємовічливості, взаєморозумінні і 
взаємодопомозі.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки університету, навчальних 
лабораторій, комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до потреб навчання, 
викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми.

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

Документи, що забезпечують безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я можна знайти за посиланням 
(http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/). В 
університеті діють служби: відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань надзвичайних ситуацій 
тощо. В університеті розроблено низку наказів та інструкцій, які спрямовані на гарантування норм пожежної 
безпеки і цивільного захисту (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-
bezpeka-ta-tsyvil-nyy-zakhyst/).
З метою захисту психічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу, а також гуманізації стосунків у студентських 
та викладацьких колективах працює Психологічна служба університету, яка надає безкоштовні послуги 
(https://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/general-university-units/psychological-service/). В університеті також 
працює телефон довіри, який дає можливість студентам за потреби інформувати про певні загрози чи проблеми  
відкрито або в анонімній формі. 
Оздоровчу діяльність та просвітницьку роботу щодо пропаганди здорового способу життя здійснює Спортивний 
клуб кафедри фізкультури і спорту, що забезпечує організацію масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів для працівників і студентів. До послуг студентів різноманітні спортивні секції, заняття в басейні та 
оздоровчих групах. (https://students.lnu.edu.ua/sport/sports-club/)

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?

Питання підтримки та надання інформації здобувачам здійснюється через деканат факультету. Актуальну 
інформацію також можна знайти на сайті факультету та на інформаційних дошках деканату та відповідної кафедри. 
Також є можливість отримати консультації у куратора академічної групи та на кафедрі. Цікава інформація може 
бути знайдена на Форумі кар’єри (http://www.lnu.edu.ua/forum-karjery/). Також можна знайти підтримку у 
студентському відділу, звичайно, що у межах його повноважень, які відображені у положенні про роботу 
студентського відділу (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf), зокрема 
інформацію щодо процедур призначення та позбавлення стипендій є доступна на сайті цього відділу 
(https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/). Інші відділи для освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної 
та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти:
студентський уряд (https://students.lnu.edu.ua/self-government/regulation/); 
наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf). Більш детальна інформація щодо підтримки здобувачів освіти, в 
тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, здобувачів, які в період навчання у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, здобувачі з інвалідністю І, ІІ групи можна знайти за посланням 
http://studviddil.lnu.edu.ua/

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)

Львівський національний університет докладає значних зусиль для створення достатніх умов для реалізації права на 
освіту особами з особливими освітніми потребами. Зокрема у статуті університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) зазначено:
10.19.Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
10.19.20 академічну відпустку або перерву в навчанні  зі збереженням окремих прав здобувача вищої, а також на 
поновлення навчання;
10.19.27 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету 
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відповідно до медико-соціальних показань;
10.19.28 отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.
Також наявна інформація для людей з особливими потребами (https://www.lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-
dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen)
Питання забезпечення освіти осіб з особливими потребами координує «Ресурсний центр з інклюзивної освіти» 
(http://centres.lnu.edu.ua/inclusive-education/).
Для доступу до аудиторного фонду закуплено мобільний сходовий підйомник PTR-130.
Також в Університеті розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf

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?

В університеті створено належні умови для випрацювання політики та процедур врегулювання конфліктних 
ситуацій, які передбачають порушення прав людини, несуть загрозу для її здоров’я, дискримінаційні чи корупційні 
прояви, насильство, професійний мобінг тощо. З 2019 р. в університеті створено Комісію з питань етики та 
професійної діяльності (Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності Львівського 
національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf.). Її мета – сприяння дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів 
академічної доброчесності та вирішення конфліктних ситуацій між членами університетської спільноти. Серед 
завдань: підготовка рекомендацій щодо покращення культури поведінки членів університетської спільноти й 
поширення етичних цінностей, принципів і стандартів, вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в 
освітньому середовищі, пов’язаних з будь-якими проявами гендерного насильства, дискримінації чи домагань із 
залученням фахівців психологічної служби університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf).
З метою запобігання корупції в ЛНУ ім.І.Франка працюють телефони довіри: (032) 239 41 00 та поштова скринька 
dovira_lnu@ukr.net
в Університеті також є уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/.
Під час реалізації ОП практики звертання до цієї комісії не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Основними документами, які регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП, є: «Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені 
Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf).
Функції щодо координації внутрішнього забезпечення якості в Університеті покладено на Центр забезпечення 
якості освіти відповідно до «Положення про Центр забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf).
Також процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються документом 
«Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка  https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf

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

За період існування ОП, а це 1 рік, перегляд ОП відбувався 1 раз весною 2020 року. При зустрічі з роботодавцями та 
студентами (зустрічі були окремі) було дойдено згоди, що на той момент ОП не потребувала змін. Заплановано такі 
зустрічі проводити не рідше одного разу в рік. Результати обговорення обов’язково мають бути враховані при 
перегляді ОП (згідно з Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка перегляд повинен відбуватися один раз на рік). Так, при перегляді ОП у 2020 році 
після консультацій з працівниками кафедри загальної та соціальної педагогіки, було вирішено збільшити обсяг 
педагогічних дисциплін. Зокрема було введено наступні нормативні дисципліни: «Майстерність педагогічної 
діяльності» (замість «Педагогіка і психологія в освіті»), «Інформаційні технології в освіті». Натомість дисципліна 
«Сучасні технології виконання програмних проектів» стала вибірковою. Також було змінено кваліфікаційний рівень 
НРК України. Нова редакція освітньої програми була затверджена рішенням Вченої ради університету протокол № 
86/7 від 03.07.2020.
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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

20 травня 2020р. у дистанційному режимі було проведено зустріч з усіма (їх всього 4) студентами даної ОП. Було 
обговорено їх ставлення до ОП та процесу навчання. Зі слів студентів не потрібно вносити на той момент ніяких 
змін. Результати опитування проведеного Центром забезпечення якості освіти ЛНУ імені Івана Франка 
(https://education-quality.lnu.edu.ua/about/subdivisions/education-management-division/) повністю підтвердили 
задоволеність студентів навчанням в рамках даної ОП. Так, було отримано наступні результати:
За позиціями щодо змісту ОП 
Структура навчальних дисциплін, Методи проведення навчальних занять, Структура практичних занять (змістовне 
наповнення), Забезпечення теоретичної підготовки, Забезпечення практичної підготовки, Наявні спеціалізації / 
освітні програми, Розподіл годин між дисциплінами, що читаються, Розподіл годин між лекціями, семінарськими 
заняття, Форми (методи) проведення лекцій, Форми (методи) проведення семінарських занять, Форми 
поточного/проміжного контролю знань студентів, Критерії оцінювання знань поточної та підсумкової успішності, 
Доведення до відома критеріїв оцінювання знань, Можливість оскарження результатів, Можливість залучення до 
розробки освітніх програм «повністю влаштовує» оцінили 100 %, натомість Форми контролю знань на заліках, 
Форми контролю знань на іспитах «Повністю влаштовує» оцінили 66,7 %, «Радше влаштовує» - 33,3.

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

Студентське самоврядування бере активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. Це 
відбувається на старостатах (зокрема під керівництвом заступників декана), де студенти висловлюють свої думки. 
Представники студентського самоврядування є членами Вчених рад факультету та Університету, де відбуваються 
розгляд та затвердження ОП.
Відтак, завдяки представництву студентів та аспірантів у Вчених радах факультетів та університетів, студентське 
самоврядування має можливість приймати участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.

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

8 квітня 2020р. у дистанційному режимі вдалося провести зустріч з роботодавцями, які були рецензентами та брали 
участь у підготовці ОП. На зустрічі обговорювалися можливості більшого залучення їх до реалізації ОП, наприклад 
участь у захистах курсових. Також було розглянуто питання про розширення кола зацікавлених роботодавців. 
Загалом в результаті було домовлено про наступну зустріч та прийнято рішення, що ОП змін не потребує. На даний 
момент досягнуто неофіційної згоди на участь у захисті магістерських робіт та принципову згоду бути рецензентом 
магістерської роботи зі сторони директора ЛФМЛ Добосевича Мар’яна Станіславовича.

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

Перший випуск за ОП буде у грудні цього року. Тому інформації як такої на даний момент немає. Проте практика 
університету у цьому питання є доволі розвинена. Так, наприклад, для збору інформації про випускників є «Відділ 
розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім. І. Франка 
https://marketingcenter.lnu.edu.ua/. Цей відділ також організовує відповідні заходи для зустрічі роботодавців, 
студентів, та викладачів, зокрема Дні кар’єри ЄС, Форуми кар’єри, Кар’єрні марафони тощо. Щодо випускників 
інших ОП на кафедрі програмування й на факультеті ПМІ наявна практика збору й аналізу інформації щодо 
працевлаштування випускників. 
Найближчий захід відбудеться 21 жовтня 2020 р. відділ спільно з Інформаційним Центром ЄС та за підтримки 
Представництва ЄС в Україні організовує День кар'єри ЄС online.
Аналогічна практика планується поширитися на випускників даної ОП.
На базі Університету функціонує «Асоціація випускників ЛНУ», яка сприяє професійному зростанню випускників,  
створює умови для більш повної їх самореалізації у науковій, професійній, освітній, культурній  діяльності, створює 
умови для спілкування випускників, студентів і викладачів Університету.

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

Внутрішнє забезпечення якості ОНП забезпечується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf ). В запропонованих змінах, що були 
внесені в нову редакцію ОП було враховано побажання Центру забезпечення якості освіти стосовно наповнення 
нормативних дисциплін та дещо скориговано вибіркові дисципліни. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
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акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП акредитується вперше.

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

Залучення учасників академічної спільноти до процедури внутрішнього забезпечення якості ОП відбувається на 
основі процедури затвердження ОП, тобто, на першому етапі, відбувається обговорення та затвердження ОП на 
кафедрі. На цьому етапі відбувається перевірка якості та правильності ОП. На другому етапі відбувається розгляд та 
затвердження ОП Вченою радою факультету, до складу якої входять не лише науково-педагогічні працівники 
факультету, але й представники студентського уряду, аспіранти. За рішенням Вченої ради факультету ОП може бути 
повернена на доопрацювання чи схваленою для розгляду на Вченій раді Університету. Третій і завершальний етап 
включає в себе розгляд та затвердження ОП Вченою радою Університету. Також згідно з Положенням про 
організацію опитування студентів, викладачів, випускників та роботодавців стосовно якості освітнього процесу 
(http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf ) може бути рекомендовано перегляд ОП 
на основі опитувань.

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

Забезпечення якості освіти регламентують: Положення про Центр забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І. Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf; Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти ЛНУ https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 
Документом «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ЛНУ ім. І. Франка» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf) розподіл відповідальності між 
структурними підрозділами університету в контексті здійснення процедур та процесів внутрішнього забезпечення 
якості освіти забезпечено на таких рівнях:
1. Університетський рівень (Вчена рада в розрізі своїх повноважень; Комісія з навчально-методичної ради як 
робочий орган Вченої ради);
2. Факультетський рівень (Вчена рада факультету, декан факультету, його заступники, завідувачі кафедр, науково-
педагогічні працівники).
Розподіл відповідальності, права та обов’язки регулюють відповідні документи, зокрема: «Статут Університету» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), «Правила внутрішнього розпорядку» 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf), «Положення про організацію освітнього 
процесу у ЛНУ ім. І. Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
«Положення про факультет у ЛНУ ім. І. Франка» (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_faculty.pdf).

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 всіх учасників освітнього процесу регулюються:
Статутом Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-
and-tomorrow/documents/institutive-documents/);
Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf);
Положенням про ректорат Львівського національного університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_rectors_council.pdf);
Положенням про Вчену раду Львівського національного університету імені Івана Франка 
(https://council.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/council_regulations.pdf);
Тимчасовим положенням про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/ifnul_academic_mobility.pdf);
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/03/Proekt-Polozhennya-pro-zabezpechennya-yakosti.pdf)  та ін.
Усі документи розміщено на веб-сайті Університету і перебувають у відкритому доступі у розділі «Університет 
сьогодні і завтра»/ Документи університету (https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/). Документи про організацію забезпечення якості навчального процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/).

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

https://ami.lnu.edu.ua/academics/master
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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)

https://ami.lnu.edu.ua/academics/master

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Враховуючи усе вищенаведене можна зробити висновок, що сильні сторони ОП, це:
1. Чіткі цілі ОП, які повністю враховують місію та стратегію університету.
2. Прекрасний склад групи забезпечення та викладання, в якій поєднується багаторічний досвід викладання 
дисциплін з комп’ютерних наук та педагогіки, регулярна публікація досліджень у виданнях, що індексуються у 
Scopus / Web of Science, регулярне підвищення кваліфікації, в тому числі і в закордонних ЗВО.
3. Унікальність ОП, яка полягає у врахуванні специфіки роботи вчителя інформатики у школі, зокрема необхідність 
підтримувати комп’ютерні класи та мережі у робочому стані, проводити ремонт комп’ютерної техніки.
4. Наявність якісного навчально-методичного забезпечення.
5. Врахування інтересів та пропозицій усіх зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП
6. Цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці
7. Врахування галузевого та регіонального контексту під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП 
Слабкі сторони ОП можна умовно поділити на ті, що можуть бути вирішені в межах ОП та ті, що не можуть бути 
вирішені в межах ОП. До першої категорії відносяться:
1. Низька кількість студентів, що навчалися на ОП минулого навчального року. На очній формі навчання взагалі не 
було студентів, а на заочній було набрано 6, пізніше двох було відраховано у зв'язку з заявами студентів.
2. Низька кількість залучених роботодавців (директорів шкіл) до організації та реалізації ОП. Конструктивного 
діалогу вдалося досягнути лише з трьома директорами шкіл, які були рецензентами ОП. Планувалося розширити їх 
кількість у весняному семестрі, але свої корективи вніс коронавірус. До обговорення реалізації ОП в дистанційному 
режимі були залучені все ті ж директори.
3. Не вдалося залучити до захисту курсових робіт студентів нікого з роботодавців.
4. Важко було отримати зворотній зв'язок від студентів ОП. Лише в кінці травня вдалося залучити їх до 
конструктивної бесіди.
До другої групи відносяться наступні речі:
1. Низька оплата праці вчителя. Звідси випливає і низький престиж цієї професії. Особливо у порівняння з посадами 
в ІТ-компаніях.
2. Висока, як для вчителя, вартість навчання. При рівні зарплати вчителя, які маємо на сьогодні, мало хто з них 
може дозволити оплатити навчання на заочній формі. 
3. Низький рівень фінансування шкіл загалом. Через це вчитель інформатики повинен поєднувати також і посаду 
системного адміністратора. Також, нерідко, вчителі інформатики проводять ремонт комп'ютерної техніки за 
власний рахунок.
4. Відсутність ЗНО з інформатики.

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

Вирішення проблем першої групи:
1. Цього року набрано 13 студентів очної форми та 6 заочної.
2. Ведеться робота по розширенню кола роботодавців, залучених до реалізації ОП.  Планується збільшити кількість 
зацікавлених осіб до наступної зустрічі обговорення ОП хоча б до 6 осіб.
3. Досягнуто попередньої домовленості про залучення директорів чи їх представників до захистів магістерських 
робіт якщо захист буде в дистанційному форматі.
4. Зважаючи на те, що більшість нових студентів є випускники нашої чи сусідніх кафедр, то діалог з ними вже 
істотно пожвавився при виборі керівників курсових робіт. Є сподівання, що вдасться так само залучити і їх до 
обговорення ОП.
Загалом, розглядаючи перспективи даної ОП, досить важко зробити однозначні висновки. З одного боку істотно 
зросла кількість здобувачів ОП, з іншого мало хто зацікавлений в роботі вчителем. Усі роки незалежності України 
жевріє надія на покращення в державі ставлення до педагогів загалом, та до вчителів  зокрема. Зростання оплати 
праці вчителів, соціальні гарантії, звичайно підвищать інтерес до даної ОП, проте надії все менше. З іншої точки 
зору, на сьогодні, знання необхідні для роботи вчителем інформатики є непоганою базою для старту кар’єри у ІТ-
індустрії, що зумовлює інтерес до ОП. Одним із напрямів підвищення інтересу до ОП є надання безвідсоткових  
кредитів на навчання, а також успішне завершення реформування нової української школи.
Можливими заходами з боку ЗВО могли б стати, наприклад:
1. Поглиблення співпраці із роботодавцями.
2. Врахування результатів опитування роботодавців і результатів працевлаштування майбутніх випускників при 
перегляді ОП.
3. Формування бази випускників та проведення регулярних опитувань.
4. Моніторинг професійної кар’єри випускників з врахуванням здобутого фаху.
5. Забезпечення викладання окремих дисциплін англійською мовою.
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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: Мельник Володимир Петрович

Дата: 15.10.2020 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

Сучасні технології 
виконання 
програмних проектів

навчальна 
дисципліна

RP_Сучасні_техно
логії_виконання_п
рограмних_проект

ів.pdf

L9DK4efnDOXLA/4
NB04HlrZxQSgI/B8
wc6UmTWI3sBM=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор
Для проведення лабораторних: 
комп’ютер, ОС не має значення, 
доступ до інтернету

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика RP_Виробнича_пра
ктика.pdf

wlo4uxctmVTE3lWK
WXzz4GG7weY0iDa

WlBqDZtICLdE=

Методологія 
наукового 
дослідження

навчальна 
дисципліна

S_Методологія_на
укового_досліджен

ня.pdf

EOMNptnDPsk3JM
QIjzgKlGrRGJc7m1l
TKhWTNxBm8Eo=

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

S_ООА_проектува
ння_ПЗ.pdf

HcFiIZFa8N9LEg1e
m+iUPOfqc4uPzyucil

RHWUCDF7w=

Комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету

Алгоритмічні моделі 
інформатики

навчальна 
дисципліна

S_Алгоритмічні_м
оделі_інформатик

и.pdf

s02QsLZja/YFdr2xG
w+w8Tjzg4h62HCbX

JRnxIWe6Yo=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор.
Для проведення лабораторних 
та виконання завдань: 
комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

S_Англійська_мова
.pdf

MJl3TFEzE4DxD/xN
laTDr8PS8K7V+sQ7

PkzEU3SGaXA=

Методика викладання 
фахових дисциплін

навчальна 
дисципліна

S_Методика_викл
адання_фахових_д

исциплін.pdf

aXMfix5xZIhrPU72Q
6UzSErUijpLhZx1wg

kuhZT8bus=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор. Для 
проведення лабораторних та 
виконання завдань: комп’ютер, 
ОС Windows, доступ до 
інтернету.

Педагогіка і 
психологія в освіті

навчальна 
дисципліна

RP_Педагогіка_пси
хологія_в_освіті.p

df

Ef6w3JlD2WfkSavUo
cpa6XGm3XwfnbHN

zNIU6E896Bw=

Курсова робота курсова робота 
(проект)

S_Методичка_Кур
сова_Магістерська

.pdf

+6jfyjd4v1Bl60Hj07v
CtMALw8hq4Ka/IeK

wU/lcZs8=

Комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету

Моніторинг та 
оцінювання якості 
освіти

навчальна 
дисципліна

S_Моніторинг_оці
нювання_якості_о

світи.pdf

gAlHrbl85rqu1tyB2iE
MLL3VtF+3kwwbsSZ

c6hUimvY=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор.
Для проведення лабораторних 
та виконання завдань: 
комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету.

Архітектура клієнт-
сервер

навчальна 
дисципліна

S_Архітектура_кл
ієнт_сервер.pdf

Vfz2JHS+dr+n4g3L
+cHZMQlm7Bx2eyY

vYRNLyjbewb8=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор.
Для проведення лабораторних 
та виконання завдань: 
комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету.

Ергономіка 
програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

S_Ергономіка_ПЗ.p
df

X9XjEz4epr4eUudeE
yfnmRaAdtsgz/ta8zg

aQpm5X0Y=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор
Для проведення лабораторних: 
комп’ютер, ОС не має значення, 
доступ до інтернету.

Архітектура 
масштабованих систем

навчальна 
дисципліна

S_Архітектура_м
асштабованих_сис

6wfZRuMjzjL5nmYP
VZQiZDjaXNOW1xa

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор.



тем.pdf 2GAgwgyvKoDM= Для проведення лабораторних 
та виконання завдань: 
комп’ютер, ОС Windows, доступ 
до інтернету.

Педагогічна практика практика RP_Педагогічна_пр
актика.pdf

2tDXA9ESmmgaLSU
dG8RGtdir20TP7Da

43QfbL9npJEg=

Комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету.

Магістерська робота підсумкова 
атестація

S_Методичка_Кур
сова_Магістерська

.pdf

+6jfyjd4v1Bl60Hj07v
CtMALw8hq4Ka/IeK

wU/lcZs8=

Комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

S_Науковий_семін
ар.pdf

oXi6h8gLQ9rFCkhvj
FrM7P+9CRMnwRG

EezTroPxjAlk=

Для практичних занять: 
комп’ютер, проектор.

Методи проектування 
навчальних засобів

навчальна 
дисципліна

S_Методи_проект
ування_навчальних

_засобів.pdf

EbO5gOxUvQGt+tPi
yh56H187E6cuShh5

KoU52u8wbpE=

 
* 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

325781 Заболоцький 
Тарас 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080102 
Статистика

6 Науковий 
семінар

Доктор економічних 
наук, доцент кафедри 
інформаційних 
технологій.
1. Заболоцький Т.М. 
Моделювання 
управління 
активними 
операціями банку в 
кризовий та 
посткризовий періоди 
/ Т.М. Заболоцький, 
А.І. Циктор, І.І. 
Коркуна // Актуальні 
проблеми економіки. 
– 2014. – № 8 (158). – 
С. 428-435.
2. Заболоцький М. В. 
Статистика портфелів: 
навч. посібник / М. В. 
Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 109 с.
3. Zabolotskyy T. 
Estimation of 
confidence level for 
Value-at-Risk: 
statistical analysis / Т. 
Zabolotskyy // 
Economic Annals-XXI. 
– 2016. – № 158(3-
4(2)). – C. 83-87.
4. Інформатика для 
економістів : навч. 
посібник / 
Заболоцький Т. М., 
Засадна Х. О., Кравчук 
Г. Т., Шевчук Т. В.: у 2 
ч. – Ч. 1. – Київ: ДВНЗ 
«УБС», 2016. – 469 с.
5. Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 



управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с. 
6. Bodnar Т. How risky 
is the optimal portfolio 
which maximizes the 
Sharpe ratio? / Т. 
Bodnar, Т. Zabolotskyy 
// ASTA – Advances in 
statistical analysis. – 
2017. – № 101 (1). – P. 
1-28.
7. Bodnar Т. 
Determination and 
estimation of risk 
aversion coefficients / 
Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. 
Vitlinskyy, Т. 
Zabolotskyy // 
Computational 
management science. – 
2018. – № 15 (2). – P. 
297-317.
8. Zabolotskyy Т. 
Optimality of the 
minimum VaR portfolio 
using CVaR as a risk 
proxy in the context of 
transition to Basel III: 
methodology and 
empirical study / Т. 
Zabolotskyy, V. 
Vitlinskyy, V. Shvets // 
Economic Annals-XXI. 
– 2018. – No 174 (11-
12). – C. 43-50.
9. Bodnar T. Statistical 
inference for the β 
coefficient. / T. Bodnar, 
A. K. Gupta, V. 
Vitlinskiy, T. 
Zabolotskyy // Risks. – 
2019. – № 7. – 56.

П.1.
1. Заболоцький Т.М. 
Моделювання 
управління 
активними 
операціями банку в 
кризовий та 
посткризовий періоди 
/ Т.М. Заболоцький, 
А.І. Циктор, І.І. 
Коркуна // Актуальні 
проблеми економіки. 
– 2014. – № 8 (158). – 
С. 428-435.
2. Zabolotskyy T. 
Estimation of 
confidence level for 
Value-at-Risk: 
statistical analysis / Т. 
Zabolotskyy // 
Economic Annals-XXI. 
– 2016. – № 158(3-
4(2)). – C. 83-87.
3 Bodnar Т. How risky 
is the optimal portfolio 
which maximizes the 
Sharpe ratio? / Т. 
Bodnar, Т. Zabolotskyy 
// ASTA – Advances in 
statistical analysis. – 
2017. – № 101 (1). – P. 
1-28.
4. Bodnar Т. 
Determination and 



estimation of risk 
aversion coefficients / 
Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. 
Vitlinskyy, Т. 
Zabolotskyy // 
Computational 
management science. – 
2018. – № 15 (2). – P. 
297-317.

П.2.
1. Заболоцький Т. М. 
Мінімізація Value-at-
Risk портфеля 
фінансових активів як 
узагальнення 
класичної теорії 
портфеля / Т. М. 
Заболоцький // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
серія економіка. – 
2014. – № 25. – C. 207-
211.
2. Заболоцький Т. М. 
Розподіл вибіркових 
оцінок характеристик 
портфеля фінансових 
активів з найменшим 
рівнем VaR за 
невиконання 
припущення про 
неавтокорельованість 
даних / Т. М. 
Заболоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2015. – № 33(1). – C. 
56-65.
3. Білий О. В. 
Взаємозв’язок 
мінімізації Value-at-
Risk та рівня 
дохідності портфеля 
фінансових активів / 
О. В. Білий, Т. М. 
Заболоцький // 
Економічна 
кібернетика - №1-
3(85-87). – 2014 – С. 
23-30.
4. Заболоцький М. В. 
Порівняння мір 
ризику при 
невиконанні 
припущення про 
нормальність 
розподілу дохідностей 
активів / М. В. 
Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький // 
Вісник Львівського 
університету, серія 
економічна. – 2015. – 
Вип. 52. – C. 32-39.
5. Заболоцький М. В. 
Порівняння 
ефективності 
непараметричних 
моделей оцінки 
вартості опціону / М. 
В. Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2016. – Вип. 36. – C. 
31-36.

П.3.



1. Заболоцький Т. М. 
Статистика портфелів: 
навч. посібник / Т. М. 
Заболоцький, М. В. 
Заболоцький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 109 с.
2. Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с. 
Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с.

П.5.
ERASMUS MUNDUS 
Action 2 HERMES 
project, Agreement 
Number 2013-
2596/001-001-EMA2 
(European University 
Viadrina Frankfurt 
(Oder), Germany, 
Department of 
Statistics), 01.09.2015-
30.11.2015

П.9.
Голова журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
інформаційних 
технологій (2018-2019 
н.р.)

П.17.
14 років

Стажування
Захист докторської 
дисертації ДД 
№007162 від 
12.12.2017р.
ДВНЗ КНЕУ ім. В. 
Гетьмана, 
спеціалізовано Вчена 
рада Д 26.006.07, тема 
«Моделювання за 
альтернативними 
гіпотезами в 
управлінні портфелем 
фінансових активів».

14604 Ярошко 
Сергій 
Адамович

Завідувач 
кафедри 
програмува
ння, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

26 Моніторинг та 
оцінювання 
якості освіти

п.1.
1. Yaroshko S. M. 
Solving the Spectral 
Problems by the 
Modified Method of 
Successive 
Approximations / S. M. 
Yaroshko, S. A. 
Yaroshko // Science 
and Education a New 
Dimension. Natural and 
Technical Sciences, 
VI(18), Issue: 158, 2018 
– p. 18-20.
2. Yaroshko S. M. 
Synthesis of two-
dimensional antenna 
arrays by the method of 



generalized separation 
of variables / S. M. 
Yaroshko, S. A. 
Yaroshko // 
Mathematical Modeling 
and Computing. Vol. 6, 
Num. 2, 2019 – P.386-
397.
п.2.
1. Ярошко С. 
Використання 
шаблону асинхронної 
взаємодії потоків для 
візуалізації вибраних 
алгоритмів 
сортування в 
середовищі .Net / С. 
Ярошко, О. Ярошко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
прикл. мат. та інф. 
Випуск 23, 2015. – С. 
125-137.
2. Михайлюк Х. 
Розробка менеджера 
баз даних для 
MongoDB в 
середовищі Pharo / Х. 
Михайлюк, В. Юріяк, 
С. Ярошко // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
прикл. мат. та інф. 
Випуск 26, 2018. – С. 
124-136.
3. Ярошко С. 
Використання 
механізму подій C# 
.NET для створення 
компонента Windows 
Forms / Сергій 
Ярошко, Світлана 
Ярошко // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
прикл. мат. та інф. 
Випуск 26, 2018. – С. 
145-154.
4. Ярошко С. А. 
Побудова 
багатопотокових 
програм засобами 
платформи .NET / 
Сергій Ярошко, 
Світлана Ярошко // 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
прикл. мат. та інф. 
Випуск 27, 2019. – С. 
154-165.
5. Ярошко Світлана 
Поширення 
модифікованого 
методу послідовних 
наближень на 
спектральні задачі з 
поліноміальними 
операторними 
пучками / Світлана 
Ярошко, Сергій 
Ярошко // Вісник 
Львівського ун-ту. 
Серія прикладна 
математика та 
інформатика, Випуск 
14, 2008, стор. 170–
176.
6. Ярошко С. А. 
Проблемно-
орієнтована методика 
викладання 



інформатики у вищій 
школі / С. А. Ярошко 
// Збірник наук. праць 
УАД ім. І. Федорова 
«Комп’ютерні 
технології у 
друкарстві», 2006, № 
15. С. 311–316.

п.3.
Ярошко Сергій 
Модифікований метод 
послідовних 
наближень для 
спектральних задач / 
Сергій Ярошко, 
Світлана Ярошко – 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2018 – 103 
с.

п.4.
Захищена дисертація 
Білецького В.М. 
“Наближене 
розв’язування 
лінійних 
багатовимірних 
інтегральних рівнянь 
методом 
узагальненого 
розділення змінних” 
на здобуття ступеня 
канд. фіз.-мат. наук за 
спеціальністю 01.01.07 
– «обчислювальна 
математика». Дата 
захисту 6.03.2014, 
спеціалізована рада К 
35.051.07 у 
Львівському 
національному 
університеті імені 
Івана Франка.

п.7.
Член Науково-
методичної комісії 7 з 
інформаційних 
технологій, 
автоматизації та 
телекомунікацій 
Міністерства освіти і 
науки України, 
підкомісія 122-1 
Комп’ютерні науки та 
інформаційні системи 
(комп’ютерні науки)

п.8.
Науковий керівник 
тем у межах робочого 
часу викладачів:
0112U003756 
«Чисельне 
розв’язування задач 
математичної фізики і 
теорії графів та їх 
прикладне 
застосування. 
Розробка онлайнових 
систем для навчання 
програмуванню»
0115U006008 
«Комп’ютерне 
моделювання 
процесів і явищ. 
Розробка навчальних 
комп’ютерних систем»
0118U000609 
«Розроблення 



інформаційних систем 
для онлайн навчання. 
Чисельне 
моделювання 
процесів і явищ».

п.10.
Завідувач кафедри 
програмування ЛНУ 
імені Івана Франка з 
2011 року

п.13.
1. Ярошко С. А. 
Основи об’єктно- 
орієнтованого 
програмування з 
ілюстраціями на 
Borland Pascal та 
Borland Pascal for 
Windows: Тексти 
лекцій. / С. А. Ярошко 
– Львів: Ред.-вид. 
відділ ВЦ ЛДУ ім. І. 
Франка, 1998. – 50 с.
2. Гудзь Р. В. 
Використання 
динамічних структур 
даних у програмах на 
Borland Pascal: Тексти 
лекцій. / Р.В. Гудзь, 
С.А. Ярошко – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2000. – 54 с.
3. Костів О. В. Методи 
розробки алгоритмів: 
Тексти лекцій. / О. В. 
Костів, С. А. Ярошко – 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2002 – 100 с.
4. Костів О. В. Вступ 
до інформатики. 
Тексти лецій. / О. В. 
Костів, С. А. Ярошко – 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010 – 142 с.

п.15.
1. Ярошко С. 
Комп’ютерні 
програми для 
навчання початківців. 
/ С. Ярошко, А. Сміян 
// V Всеукраїнська 
науково-методична 
конференція 
"Використання 
персональних ЕОМ у 
навчальному процесі 
вищих та середніх 
навчальних закладів", 
Львів, 1998.
2. Батрух В. Б. 
Програмне 
середовище 
візуалізації 
алгоритмів. / 
В.Б.Батрух, 
С.А.Ярошко // 
Матеріали XVІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Сучасні проблеми 
прикладної 
математики та 
інформатики». Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011, С. 19.
3. Ярошко С. Covering 
a BackgroundWorker 



by an Own Class to 
Lighten the Creation of 
a Multithread 
Application 
[Електронний ресурс] 
/ Сергій Ярошко // 
CodeProject, 2015. – 
Режим доступу: 
http://www.codeprojec
t.com/Articles/1004012
/Covering-a-
BackgroundWor ker-
by-an-Own-Class-to-Lig
4. Ярошко С. Dynamic 
Construction of 
Functionality of an 
Application by 
Reflection Tools 
[Електронний ресурс] 
/ Сергій Ярошко // 
CodeProject, 2016. – 
Режим доступу: 
http://www.codeprojec
t.com/Articles/1112276/
Dynamic-Construction-
of-Functionality-of-an-
Applic
5. Ярошко С. 
Construction and 
Design-Time Support of 
the RadioGroup User 
Control [Електронний 
ресурс] / Сергій 
Ярошко // 
CodeProject, 2017. – 
Режим доступу: http:// 
www.codeproject.com/
Articles/1204564/Const
ruction-and-Design-
Time-Support-of-the-
RadioG

п.17.
30 років: 1989–
1990,1992–1998 рр. – 
асистент кафедри 
програмування 
факультету 
прикладної 
математики та 
інформатики; 1998–
2011 рр. – доцент 
кафедри 
програмування, з 2011 
р. – завідувач цієї 
кафедри

202258 Малець 
Романна 
Богданівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

5 Ергономіка 
програмного 
забезпечення

п.1.
1. Vahin P. P. 
Variational formulation 
of the problem of 
nonstationary 
thermoelasticity for 
thin shells compliant to 
shears and compression 
/ P. P. Vahin, R. B. 
Malets’, H. A. 
Shynkarenko. // J. 
Math. Sci. – 2016. – 
217, No.  3. – P. – 345–
364.
2. Malets R. Modeling 
of 
Thermoviscoelasticity 
Time Harmonic 
Variational Problem for  
Thin WallBody /R. 
Malets, H. 
Shynkarenko, I. Malets, 
P. Vahin //2018 IEEE 
Second International 



Conference on Data 
Stream Mining & 
Processing (DSMP), 21-
25 Aug. 2018. – 2018. – 
P. 259 – 264.
3. P. Bidyuk P. 
Forecasting Nonlinear 
Nonstationary 
Processes in Machine 
Learning Task / 
P.Bidyuk, A. Gozhyj, I. 
Kalinina, V. Vysotska, 
M. Vasilev, R. Malets // 
2020 IEEE Third 
International 
Conference on Data 
Stream Mining & 
Processing (DSMP), 21-
25 Aug. 2020.– 2020.– 
P. 27-28. – DOI: 
10.1109/DSMP47368.20
20.9204077.
п.2.
1. Малець Р.Б. 
Моделювання 
процесів 
теплопровідності в 
тонкому 
тривимірному шарі
/ Р.Б. Малець // 
Вісник Львів. ун - ту. 
Сер.  прикл . 
математика та  
інформатика . – 2009. 
– Вип.
1. – С. 240 - 250.
2. Вагін П. П., Малець 
Р. Б., Шинкаренко Г. 
А. Варіаційне 
формулювання задачі 
нестаціонарної
термопружності 
тонких оболонок, 
податливих до зсувів і 
стиснення // Мат. 
методи та фіз.-мех.
поля. – 2014. – 57, № 
3. – С. 166–180.
3. Малець Р.Б. 
Побудова та аналіз 
однокрокової схеми 
інтегрування в часі 
задачі 
термопружності 
оболонок, податливих 
до зсувів та стиснення 
/ Малець Р., Вагін П., 
Шинкаренко Г. // 
Прикладная 
радиоэлектроника – 
2015. – 14, No 2,  С.  
176-184.
4. Малець Р.Б. 
Чисельне 
моделювання та 
аналіз термопружного 
деформування 
тонкостінних 
елементів, податливих 
до зсувів і стиснення: 
автореф. дис... канд. 
фіз.-мат. наук: 
01.05.02 / Р. Б. 
Малець; НАН 
України. Ін-т приклад. 
пробл. механіки і 
математики ім. Я. С. 
Підстригача. – Львів, 
2015. – 20 с.
5. Вагін П.П. 
Дослідження 



нестаціонарного 
термопружного стану 
оболонок, податливих 
до зсувів та стиснення. 
/ П.П. Вагін, І.Я Козій, 
Р.Б. Малець, Г.А. 
Шинкаренко // 
Вісник Одеського нац. 
ун-ту. Дослідження в 
математиці та 
механіці. – 2018. – Т. 
23, вип. 1 (31). – С. 23–
32.
п.3.
Коссак О.С. 
Застосування пакету 
CORELDRAW в 
комп’ютерній графіці: 
навчальний посібник 
/ О. С. Коссак, Р. Б. 
Малець. - ЛНУ імені 
Івана Франка, 2019. – 
132 с.
п.9
робота у складі 
організаційного 
комітету II етапу  
Всеукраїнської та 38-
ї,39-ої  та 40-ї 
Міжнародної 
студентської 
олімпіади з 
програмування в 
Західному регіоні 
України,.2017, 2018 та 
2019 р.р.
п.15.
1. Malets R. Modeling 
Thermo-Elastic Thin 
Shells, Compliants to 
Shear and Compression 
/ R. Malets, H. 
Shynkarenko // The 
XIIIth International 
Conference The 
Experience of 
Designing and 
Application of CAD 
Systems in 
Microelectronics, 
Polyana Svalyava 
(Zakarpattya) 
UKRAINE 24 - 27 
February 2015.– pp. 
445-447.
2. Малець Р. Числове 
моделювання 
термопружних 
процесів в 
тонкостінних 
елементах, 
податливих до зсувів 
та стиснення / 
Р.Малець // XXI 
Всеукр. наук. 
конференція «Сучасні 
проблеми прикладної 
математики та 
інформатики» 24-25 
вересня 2015 р. м. 
Львів: Збірник 
наукових праць. – 
Львів: Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка. – 2015. – 
С.217-220.
3. Малець Р.Б. 
Числовий аналіз 
динамічних задач 
термопружності 



тонкостінних тіл / 
Р.Б.Малець // 
Матеріали VIIІ 
Міжнародної 
конференції імені 
академіка І.І.Ляшка 8-
9 жовтня 2015, Київ. – 
Київ: Київський 
національний 
університет ім. 
Т.Шевченка. – 2015. – 
С. 57-58.
4. Малець Р.Б. 
Числове дослідження 
задач термопружності 
тонкостінних тіл, 
податливих до зсувів 
та стиснення / 
Р.Б.Малець // 
Матеріали VIIІ 
Міжнарод. школи-
семінару «Теорія 
прийняття рішень» 26 
вересня - 1 жовтня 
2016, Ужгород. – 
Ужгород: 
Ужгородський 
національний 
університет. – 2016. – 
С. 169.
5. Борзов Ю. О. 
Застосування 
комп’ютерного 
моделювання для 
забезпечення 
навчального процесу 
/Ю. О. Борзов, І. О. 
Малець, Р. Б. Малець 
// Інформаційно- 
комунікаційні 
технології в сучасній 
освіті: досвід, 
проблеми, 
перспективи: збірник 
наукових праць. – 
Львів, 2017. – В. 5. – С. 
198-202.
п.17.
Інженер, молодший 
науковий 
співробітник, 
науковий 
співробітник науково-
дослідної частини 
1993-2012 р.р.,
асистент кафедри 
програмування
2013-2017 р.р.,
доцент кафедри 
програмування 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
 2018-2020 р.р.
Стажування
Інститут математики 
Вроцлавського 
університету 
(Польща) грудень 
2019 р.

325781 Заболоцький 
Тарас 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

6 Архітектура 
масштабовани
х систем

Доктор економічних 
наук, доцент кафедри 
інформаційних 
технологій.
1. Заболоцький Т.М. 
Моделювання 
управління 
активними 
операціями банку в 
кризовий та 



080101 
Математика, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080102 
Статистика

посткризовий періоди 
/ Т.М. Заболоцький, 
А.І. Циктор, І.І. 
Коркуна // Актуальні 
проблеми економіки. 
– 2014. – № 8 (158). – 
С. 428-435.
2. Заболоцький М. В. 
Статистика портфелів: 
навч. посібник / М. В. 
Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 109 с.
3. Zabolotskyy T. 
Estimation of 
confidence level for 
Value-at-Risk: 
statistical analysis / Т. 
Zabolotskyy // 
Economic Annals-XXI. 
– 2016. – № 158(3-
4(2)). – C. 83-87.
4. Інформатика для 
економістів : навч. 
посібник / 
Заболоцький Т. М., 
Засадна Х. О., Кравчук 
Г. Т., Шевчук Т. В.: у 2 
ч. – Ч. 1. – Київ: ДВНЗ 
«УБС», 2016. – 469 с.
5. Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с. 
6. Bodnar Т. How risky 
is the optimal portfolio 
which maximizes the 
Sharpe ratio? / Т. 
Bodnar, Т. Zabolotskyy 
// ASTA – Advances in 
statistical analysis. – 
2017. – № 101 (1). – P. 
1-28.
7. Bodnar Т. 
Determination and 
estimation of risk 
aversion coefficients / 
Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. 
Vitlinskyy, Т. 
Zabolotskyy // 
Computational 
management science. – 
2018. – № 15 (2). – P. 
297-317.
8. Zabolotskyy Т. 
Optimality of the 
minimum VaR portfolio 
using CVaR as a risk 
proxy in the context of 
transition to Basel III: 
methodology and 
empirical study / Т. 
Zabolotskyy, V. 
Vitlinskyy, V. Shvets // 
Economic Annals-XXI. 
– 2018. – No 174 (11-
12). – C. 43-50.
9. Bodnar T. Statistical 
inference for the β 
coefficient. / T. Bodnar, 
A. K. Gupta, V. 
Vitlinskiy, T. 
Zabolotskyy // Risks. – 
2019. – № 7. – 56.

П.1.



1. Заболоцький Т.М. 
Моделювання 
управління 
активними 
операціями банку в 
кризовий та 
посткризовий періоди 
/ Т.М. Заболоцький, 
А.І. Циктор, І.І. 
Коркуна // Актуальні 
проблеми економіки. 
– 2014. – № 8 (158). – 
С. 428-435.
2. Zabolotskyy T. 
Estimation of 
confidence level for 
Value-at-Risk: 
statistical analysis / Т. 
Zabolotskyy // 
Economic Annals-XXI. 
– 2016. – № 158(3-
4(2)). – C. 83-87.
3 Bodnar Т. How risky 
is the optimal portfolio 
which maximizes the 
Sharpe ratio? / Т. 
Bodnar, Т. Zabolotskyy 
// ASTA – Advances in 
statistical analysis. – 
2017. – № 101 (1). – P. 
1-28.
4. Bodnar Т. 
Determination and 
estimation of risk 
aversion coefficients / 
Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. 
Vitlinskyy, Т. 
Zabolotskyy // 
Computational 
management science. – 
2018. – № 15 (2). – P. 
297-317.

П.2.
1. Заболоцький Т. М. 
Мінімізація Value-at-
Risk портфеля 
фінансових активів як 
узагальнення 
класичної теорії 
портфеля / Т. М. 
Заболоцький // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
серія економіка. – 
2014. – № 25. – C. 207-
211.
2. Заболоцький Т. М. 
Розподіл вибіркових 
оцінок характеристик 
портфеля фінансових 
активів з найменшим 
рівнем VaR за 
невиконання 
припущення про 
неавтокорельованість 
даних / Т. М. 
Заболоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2015. – № 33(1). – C. 
56-65.
3. Білий О. В. 
Взаємозв’язок 
мінімізації Value-at-
Risk та рівня 
дохідності портфеля 
фінансових активів / 
О. В. Білий, Т. М. 



Заболоцький // 
Економічна 
кібернетика - №1-
3(85-87). – 2014 – С. 
23-30.
4. Заболоцький М. В. 
Порівняння мір 
ризику при 
невиконанні 
припущення про 
нормальність 
розподілу дохідностей 
активів / М. В. 
Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький // 
Вісник Львівського 
університету, серія 
економічна. – 2015. – 
Вип. 52. – C. 32-39.
5. Заболоцький М. В. 
Порівняння 
ефективності 
непараметричних 
моделей оцінки 
вартості опціону / М. 
В. Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2016. – Вип. 36. – C. 
31-36.

П.3.
1. Заболоцький Т. М. 
Статистика портфелів: 
навч. посібник / Т. М. 
Заболоцький, М. В. 
Заболоцький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 109 с.
2. Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с. 
Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с.

П.5.
ERASMUS MUNDUS 
Action 2 HERMES 
project, Agreement 
Number 2013-
2596/001-001-EMA2 
(European University 
Viadrina Frankfurt 
(Oder), Germany, 
Department of 
Statistics), 01.09.2015-
30.11.2015

П.9.
Голова журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
інформаційних 
технологій (2018-2019 
н.р.)

П.17.
14 років



Стажування
Захист докторської 
дисертації ДД 
№007162 від 
12.12.2017р.
ДВНЗ КНЕУ ім. В. 
Гетьмана, 
спеціалізовано Вчена 
рада Д 26.006.07, тема 
«Моделювання за 
альтернативними 
гіпотезами в 
управлінні портфелем 
фінансових активів».

325813 Пасічник 
Тимофій 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1981, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ФM 039669, 
виданий 

21.11.1990, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
000215, 
виданий 

24.12.2003

20 Методика 
викладання 
фахових 
дисциплін

п.1.
1. Пасічник Т.В. 
Ефективність 
аграрних підприємств 
різних організаційно-
правових форм і 
розмір 
землекористування// 
Т.В.  Пасічник, А. В. 
Кучер, Р. П. 
Хірівський -  
Актуальні Проблеми 
Економіки -  № 1(175), 
2016. С.399-405.
2. Pasichnyk T. 
Estimation of stability 
of dynamical systems // 
Pasichnyk T.,  
Zhelyeznyak A. - 
Proceeding of the 20th 
International 
conference IT for 
Practice /  Edited by J. 
Ministr, M. Tvrdikova. - 
Ostrava: HSB-TU. - 
2017. – P. 143–158.
3. Yatsiv I. Assessment 
of the efficiency of 
resource potential 
employment by the 
communities of Lviv 
region of Ukraine / Ihor 
Yatsiv, Roman 
Khirivskyi, Tymofii 
Pasichnyk, Liudmyla 
Petryshyn // European 
Journal of Sustainable 
Development (2019), 
V.8, N.2, 165-176.
4. Khirivskyi R. 
Assessment of the 
efficiency of resource 
potential employment 
by the communities of 
Lviv region of Ukraine / 
Roman Khirivskyi, 
Heorgi Cherevko, Ihor 
Yatsiv, Tymofii 
Pasichnyk, Liudmyla 
Petryshyn, I. Kucher // 
Assessment and 
analysis of 
sustainability of the 
socio-tconomic 
development of 
amalgarnated territorial 
communities of the 
region. European 
Journal of Sustainable 
Development (2020), 
V.9, N.2, 569-578.
п.2.
1. Пасічник Т.В. 
Вимірювання 
економічної 
ефективності 



виробництва на 
підприємствах 
львівської області 
методом dea // 
Пасічник Т.В., 
Хірівський Р.П., 
Панасюк О.С. - 
Аграрна економіка, 
Т.7, №1-2, 2014, с.145-
150
2. Пасічник 
Т.В.Оптимізаційні 
моделі 
кормовиробництва і 
розвитку 
тваринництва із 
гнучкими граничними 
обмеженнями // 
Пасічник Т.В., Сибаль 
Я.І. - Вісник 
Херсонського ДУ 
Серія Економічні 
науки No.9 част.7, 
2014. С.226-229.
3. Пасічник Т.В 
Оптимізація  розвитку 
овочівництва // 
Пасічник Т.В, 
Іваницький І.Є - 
Вісник ЛНАУ : 
Економіка АПК  № 
23(1). – 2016. – С.105-
108.
4. Пасічник Т.В 
Формування ринку 
комбікормів // 
Пасічник Т.В, 
Іваницький І.Є - 
Вісник ЛНАУ : 
Економіка АПК  № 
24(1). – 2017. – С.122-
124.
5. Пасічник Т.В. 
Моделювання 
іноваційних процесів 
у західних областях 
України// Пасічник 
Т., Смолінський В., 
Бабій Г. Аграрна 
економіка. Т. 10, №3-
4, 2017, с. 5-15.
п.3.
1. Екосистеми і 
системний аналіз: 
наукова монографія. 
За ред П.С.Гнатіва, 
В.В.Снітинського /  
.С.Гнатів, 
В.В.Снітинський, 
О.С.Нечай, О. 
Д.Зенюк, 
Т.В.Пасічник, 
О.В.Зелізко  - Львів, 
Колір ПРО, 2017, 416с.
2. Пасічник Т.В. 
Багаторівневі нечіткі 
системи аналізу 
конкурентоспроможн
ості 
сільськогосподарських 
підприємств // Т.В. 
Пасічник, В.Б. 
Смолінський, А.М. 
Желєзняк / 
Теоретико-
методологічне та 
організаційно-
економічне 
обґрунтування 
розвитку сільського 
господарства і села : 



колективна 
монографія / за заг. 
ред. Я.С. Янишина. – 
Львів, 2016. – С.635-
644.
п.7.
Голова 
акредитаційної 
експертної комісії 
підготовки молодших 
спеціалістів за 
спеціальністю 
5.05010301 «Розробка 
програмного 
забезпечення» галузі 
знань 0501 
«Інформатика та 
обчислювальна 
техніка» у 
Відокремленому 
структурному 
підрозділі 
Тальнівський 
будівельно-
економічний коледж 
Уманського 
національного 
університету 
садівництва 2016 р.
п.8.
Науковий керівник 
наукової теми 
кафедри 
інформаційних 
технологій 
«Моделювання 
економічних процесів 
розвитку сільського 
господарства і села». 
(до 2015 р.)
п.9.
Підготовлена наукова 
робота студентки І. М. 
Шегінська 
«Моделювання 
будівництва нових 
потужностей по 
переробці ріпаку на 
біопаливо у Львівській 
області на нечіткій 
базі знань» на конкурс 
наукових робіт 
Міністерства АПК (ІІІ 
місце) 2014р.
п.10.
До 09.2015 р. 
завідувач кафедри 
інформаційних 
технологій 
Львівського 
національного 
аграрного 
університету
п.13.
1. «Моделювання і 
прогнозування стану 
довкілля». Методичні 
рекомендації для 
виконання 
практичних занять 
для  студентів 
факультету 
агротехнологій та 
екології напрямку 
підготовки 6.040106 
«Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування
» Львів, 2014, 36с.



2. «Інформаційні 
системи і технології» 
Програма 
(орієнтовна) 
навчальної 
дисципліни 
підготовки здобувачів 
ступеня вищої освіти 
"бакалавр" напряму 
6.030601 
"Менеджмент" в 
аграрних вищих 
навчальних закладах, 
Київ, «Агроосвіта», 
2016, 20с.
3. Автоматизація 
здійснення 
господарських 
операцій з 
використанням 
електронних таблиць 
Excel. Навчальний 
практикум до 
проведення занять 
для підвищення 
кваліфікації слухачів 
центру зайнятості. 
Львів, 2015. – 84 с.
4. «Інформатика» 
Типова програма для 
здобувачів ступеня 
вищої освіти 
"бакалавр" напряму 
6.030502 "Економічна 
кібернетика" в 
аграрних вищих 
навчальних закладах
Київ, «Агроосвіта», 
2015, 18с.

325781 Заболоцький 
Тарас 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080102 
Статистика

6 Архітектура 
клієнт-сервер

Доктор економічних 
наук, доцент кафедри 
інформаційних 
технологій.
1. Заболоцький Т.М. 
Моделювання 
управління 
активними 
операціями банку в 
кризовий та 
посткризовий періоди 
/ Т.М. Заболоцький, 
А.І. Циктор, І.І. 
Коркуна // Актуальні 
проблеми економіки. 
– 2014. – № 8 (158). – 
С. 428-435.
2. Заболоцький М. В. 
Статистика портфелів: 
навч. посібник / М. В. 
Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 109 с.
3. Zabolotskyy T. 
Estimation of 
confidence level for 
Value-at-Risk: 
statistical analysis / Т. 
Zabolotskyy // 
Economic Annals-XXI. 
– 2016. – № 158(3-
4(2)). – C. 83-87.
4. Інформатика для 
економістів : навч. 
посібник / 
Заболоцький Т. М., 
Засадна Х. О., Кравчук 
Г. Т., Шевчук Т. В.: у 2 
ч. – Ч. 1. – Київ: ДВНЗ 
«УБС», 2016. – 469 с.



5. Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с. 
6. Bodnar Т. How risky 
is the optimal portfolio 
which maximizes the 
Sharpe ratio? / Т. 
Bodnar, Т. Zabolotskyy 
// ASTA – Advances in 
statistical analysis. – 
2017. – № 101 (1). – P. 
1-28.
7. Bodnar Т. 
Determination and 
estimation of risk 
aversion coefficients / 
Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. 
Vitlinskyy, Т. 
Zabolotskyy // 
Computational 
management science. – 
2018. – № 15 (2). – P. 
297-317.
8. Zabolotskyy Т. 
Optimality of the 
minimum VaR portfolio 
using CVaR as a risk 
proxy in the context of 
transition to Basel III: 
methodology and 
empirical study / Т. 
Zabolotskyy, V. 
Vitlinskyy, V. Shvets // 
Economic Annals-XXI. 
– 2018. – No 174 (11-
12). – C. 43-50.
9. Bodnar T. Statistical 
inference for the β 
coefficient. / T. Bodnar, 
A. K. Gupta, V. 
Vitlinskiy, T. 
Zabolotskyy // Risks. – 
2019. – № 7. – 56.

П.1.
1. Заболоцький Т.М. 
Моделювання 
управління 
активними 
операціями банку в 
кризовий та 
посткризовий періоди 
/ Т.М. Заболоцький, 
А.І. Циктор, І.І. 
Коркуна // Актуальні 
проблеми економіки. 
– 2014. – № 8 (158). – 
С. 428-435.
2. Zabolotskyy T. 
Estimation of 
confidence level for 
Value-at-Risk: 
statistical analysis / Т. 
Zabolotskyy // 
Economic Annals-XXI. 
– 2016. – № 158(3-
4(2)). – C. 83-87.
3 Bodnar Т. How risky 
is the optimal portfolio 
which maximizes the 
Sharpe ratio? / Т. 
Bodnar, Т. Zabolotskyy 
// ASTA – Advances in 
statistical analysis. – 
2017. – № 101 (1). – P. 
1-28.



4. Bodnar Т. 
Determination and 
estimation of risk 
aversion coefficients / 
Т. Bodnar, Y. Okhrin, V. 
Vitlinskyy, Т. 
Zabolotskyy // 
Computational 
management science. – 
2018. – № 15 (2). – P. 
297-317.

П.2.
1. Заболоцький Т. М. 
Мінімізація Value-at-
Risk портфеля 
фінансових активів як 
узагальнення 
класичної теорії 
портфеля / Т. М. 
Заболоцький // 
Наукові записки 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
серія економіка. – 
2014. – № 25. – C. 207-
211.
2. Заболоцький Т. М. 
Розподіл вибіркових 
оцінок характеристик 
портфеля фінансових 
активів з найменшим 
рівнем VaR за 
невиконання 
припущення про 
неавтокорельованість 
даних / Т. М. 
Заболоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2015. – № 33(1). – C. 
56-65.
3. Білий О. В. 
Взаємозв’язок 
мінімізації Value-at-
Risk та рівня 
дохідності портфеля 
фінансових активів / 
О. В. Білий, Т. М. 
Заболоцький // 
Економічна 
кібернетика - №1-
3(85-87). – 2014 – С. 
23-30.
4. Заболоцький М. В. 
Порівняння мір 
ризику при 
невиконанні 
припущення про 
нормальність 
розподілу дохідностей 
активів / М. В. 
Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький // 
Вісник Львівського 
університету, серія 
економічна. – 2015. – 
Вип. 52. – C. 32-39.
5. Заболоцький М. В. 
Порівняння 
ефективності 
непараметричних 
моделей оцінки 
вартості опціону / М. 
В. Заболоцький, Т. М. 
Заболоцький // 
Формування ринкової 
економіки в Україні. – 
2016. – Вип. 36. – C. 
31-36.



П.3.
1. Заболоцький Т. М. 
Статистика портфелів: 
навч. посібник / Т. М. 
Заболоцький, М. В. 
Заболоцький. – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. – 109 с.
2. Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с. 
Заболоцький Т. М. 
Моделювання в 
управлінні портфелем 
фінансових активів : 
монографія / Т. М. 
Заболоцький. – Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2016. – 440 с.

П.5.
ERASMUS MUNDUS 
Action 2 HERMES 
project, Agreement 
Number 2013-
2596/001-001-EMA2 
(European University 
Viadrina Frankfurt 
(Oder), Germany, 
Department of 
Statistics), 01.09.2015-
30.11.2015

П.9.
Голова журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
інформаційних 
технологій (2018-2019 
н.р.)

П.17.
14 років

Стажування
Захист докторської 
дисертації ДД 
№007162 від 
12.12.2017р.
ДВНЗ КНЕУ ім. В. 
Гетьмана, 
спеціалізовано Вчена 
рада Д 26.006.07, тема 
«Моделювання за 
альтернативними 
гіпотезами в 
управлінні портфелем 
фінансових активів».

325825 Тополюк 
Юрій 
Павлович

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

1 Методи 
проектування 
навчальних 
засобів

п.1
1. Yu. P. Topolyuk. A 
numerical method for 
solving to the antenna 
syntesis problem by 
power radiation pattern 
// Proc. of 2019 XXIVth 
International 
Seminar/Workshop on 
Direct and Inverse 
Problems of 
Electromagnetic and 
Acoustic Wave Theory 
(DIPED), September 
12-14, 2019, Lviv, 
Ukraine, pp. 152-154, 



doi: 
10.1109/DIPED.2019.88
82607.
2. N. N. Voitovich, O. O. 
Bulatsyk, Y. P. 
Topolyuk, Analytical 
Numerical Method for 
Solving Integral 
Hammerstein 
Equations Arising in 
Free Phase Problems
 // Proc. of 2020 
XXVth International 
Seminar/Workshop on 
Direct and Inverse 
Problems of 
Electromagnetic and 
Acoustic Wave Theory 
(DIPED), September 
15-18, 2020, Lviv, 
Ukraine, pp. 92-97.
3.Topolyuk Yu. P. 
Stability of the 
solutions to synthesis 
problems of radiating 
systems according to 
power radiation pattern 
// Proc. of XXIst Int. 
Seminar/Workshop on 
Direct and inverse 
problems of 
electromagnetic and 
acoustic wave theory. 
(Tbilisi, September 26-
29, 2016). – Tbilisi. – 
2016. – P. 166-169. doi 
10.1109/DIPED.2016.77
72246.
п. 2

1. Тополюк Ю. П. Про 
коректну постановку 
задач з вільною фазою 
// Прикладні 
проблеми механіки і 
математики. – 2018. – 
Вип. 16. – С. 19–25. 
2. Bulatsyk O.O., 
Tupychak I. 
V.,Topolyuk Yu. P. 
Rigorous vanishing 
solutions of a nonlinear 
Hammerstein integral 
equation related to 
problems with free 
phase // J. Numer. 
Appl. Math., 2012, No 3 
(109), pp. 11-22.
3. Bulatsyk O. O., 
Topolyuk Yu. P., 
Voitovich N. N. Finite-
parametric solutions of 
a class of Hammerstein 
nonlinear integral 
equations related to 
phase problem // J. 
Numer. Appl. Math. –
2010, 100 (1). – P. 10-
28.
4. Тополюк Ю. П. 
Стійкість 
мінімізуючих 
послідовностей у 
варіаційних задачах з 
вільною фазою. // 
Відбір і обробка 
інформації. – 2008. – 
№ 28. С. 11–16.
5. Войтович М. М., 
Гісь О. М., Тополюк 
Ю. П. 



Середньоквадратична 
апроксимація 
фінітних функцій з 
вільною фазою 
функціями з фінітним 
спектром // Доповіді 
НАН України. - 1999, 
-№ 3. - С. 3-10.
6. Voitovich N.N., 
Topolyuk Yu. P., 
Reshnyak O.O. 
Approximation of 
compactly supported 
functios with free phase 
by functions wich 
bounded spectrum // 
Operator Theory and its 
Application, Ed. by 
A.G.Ramm, N. 
Shivakumar, A.V. 
Strauss. Fields Institute 
Communications 
Series, 2000, v.25. - P/ 
531-541/

п. 3

1. Bulatsyk O. O., 
Katsenelenbaum B. Z., 
Topolyuk Yu.P., 
Voitovich N. N. Phase 
Optimization Problems. 
Applications in Wave 
Field Theory. WILEY-
VCH, Weinheim. – 
2010. – 319 p.
2. Булацик О.О., 
Войтович М.М., 
Каценеленбаум Б.З., 
Тополюк Ю.П. Фазові 
оптимізаційні задачі. 
Застосування в теорії 
хвильових полів. 
Наукова думка, 2012, 
320 с.
п. 16
Член АМS 
(американського 
математичного 
товариства)

п. 17.
Інженер, старший 
інженер 
обчислювального 
центру ІППММ НАН 
УКраїни 1984-1900, 
старший інженер, 
молодший науковий 
співробітник, старший 
науковий 
співробітник ІППММ 
НАН України 1990-
2020.
асистент кафедри 
програмування ЛНУ 
ім. І. Я. Франка - 1995-
1996,
асистент кафедри 
теорій оптимальних 
процесів Львіського 
національного 
лісотехнічного 
університету 1998 -
2004, доцент кафедри 
економічної 
кібернетики 
Львівського 
банківського інституту 
2004-2017, доцент 
кафедри 



програмування ЛНУ 
ім. І. Я. Франка - 2018-
2020.

15926 Крохмальни
й Роман 
Олексійович

Доцент, 
Сумісництв
о

Факультет 
культури і 
мистецтв

Диплом 
кандидата наук 

KH 015535, 
виданий 

18.11.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015535, 

виданий 
28.04.2004

24 Методологія 
наукового 
дослідження

п2.
Крохмальний Р.О. 
Комунікація і сучасне 
навчальне середовище 
ВНЗ: виклики 
інформаційного 
суспільства /Роман 
Крохмальний// 
Молодий вчений. - 
2016. - № 10 (37). – 
С.137 -140.
Крохмальний Роман. 
Когерентність образу: 
до проблеми 
інформаційної 
природи мистецького 
явища / Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мистецтвознавство. 
Випуск 18. С.289-315.
Крохмальний Роман. 
Веб-сайт Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 2.0.
(перший етап: 
перспективні задуми і 
методологія 
інформаційного 
наповнення)  / Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
книгознавство, 
бібліотекознавство та 
інформаційні 
технології. Випуск 11-
12.. С.119-127.
Крохмальний Р. О.(у 
співавт.) Відеоблог як 
явище сучасної 
інтернет-комунікації 
(дискурсивні маркери 
і когерентність 
образу) [Текст] / Р. О. 
Крохмальний // 
Молодий вчений. — 
2018. — №8. — С.18-21  
Крохмальний Роман. 
Бібліотечна освіта і 
міжнародні інтернет-
комунікації / Вісник 
Львівського 
університету. Серія  
книгознавство, 
бібліотекознавство та 
інформаційні 
технології. Випуск 11-
12. С.291-292
Крохмальний Р. (у 
співавт.) До проблеми 
функціонування 
концептів явища 
“якість освіти” в 
умовах 
інформаційного 
суспільства // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
педагогічна  – № 32. 
2019. – С.116-126.
Крохмальний Р. (у 
співавт.) Деякі 
концепти інтернет-
комунікації в 
сучасному 
театральному 



мистецтві// 
Молодицй вчений. – 
No 4 (80). квітень 
2020. – С.125-128.
п.3. 
Монографія 
Метаморфоза і текст 
(семантична, 
структуротворча та 
світоглядна роль 
переміни художнього 
образу)     Львів: 
Видавничий центр 
Львіського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2005.—  
424 с.
Основи наукових 
досліджень   Навч.-
метод. посіб.  Навч.-
метод. посіб. для студ. 
ф-ту культури і 
мистец. Львів. нац. ун-
ту ім. Івана Франка / 
Роман Крохмальний 
[та ін.] ; Львів. нац. ун-
т ім. Івана Франка, Ф-т 
культури та мистец. - 
Л. : ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2013. - 310 с. 
(у співавт.)
Крохмальний Р. Образ  
і текст: світоглядні,  
мистецькі  та  
комунікативні виміри 
(на матеріалі текстів 
українських 
романтиків першої 
половини XIX 
століття): навч. посіб./ 
Роман Крохмальний. ‐ 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017.– 
344 с.
п.7.
з 2018 р. – член  
Міжгалузевої 
експертної ради з 
питань вищої освіти 
МОН України
п.8.
Член редколегії 
журналу «Міфологія і 
фольклор».
Член редколегії (у 
2017 р. – 
гол.редактор) видання 
видання «Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мистецтвознавство»
п.10.
Декан факультету
п. 11.
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.051.13
п.14.
Робота у складі 
організаційного 
комітету Студентської 
наукової інтернет-
конференції 
«Інформація.Наука.Бі
бліотека.Весна» 
(Львів-Вроцлав-
Харків-Київ).
п. 16.
Член УБА



145111 Біляковська 
Ольга 
Орестівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
педагогічної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державного 
університету 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1988, 
спеціальність:  

14 Педагогіка і 
психологія в 
освіті

п.2
1. Біляковська О. О. 
Якість освітнього 
процесу як чинник 
підвищення рівня 
професійної 
підготовки майбутніх 
учителів. Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. 
Дрогобич, 2020. Вип. 
28. Т. 1. С. 159–165. 
DOI 
https://doi.org/10.2491
9/2308-
4863.1/28.208574
2. Біляковська О. О. 
Нормативно-правові 
засади забезпечення 
якості професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів. Інноваційна 
педагогіка. Одеса, 
2020. Вип. 20. Т. 1. С. 
86–89. DOI 
https://doi.org/10.3284
3/2663-6085- 2020-
20-1-18
3. Біляковська О. О. 
Компетентнісна 
парадигма якості 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів в Україні та 
Республіці Польща. 
Наукові записки. 
Серія: Педагогічні 
науки. 
Кропивницький: РВВ 
ЦДПУ ім. В. 
Винниченка, 2019. С. 
65–69.
4. Біляковська О. О. 
Концептуалізація 
якості підготовки 
майбутніх вчителів в 
системі професійної 
освіти Республіки 
Польща. 
Педагогічний 
дискурс: зб. наукових 
праць. Хмельницький, 
2019. Вип. 27. С. 28–
34. DOI: 
10.31475/ped.dys.2019.
27.03
5. Біляковська О. О. 
Вища освіта: шлях до 
забезпечення якості. 
Інноваційна 
педагогіка. Одеса, 
2019. Вип. 10. Т. 1. С. 
93–96.
6. Біляковська О. О. 
Система внутрішнього 
забезпечення якості 
університету як основа 
якісної професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів у Республіці 
Польща. Інноваційна 
педагогіка. Одеса, 
2019. Вип. 14. Т. 1. С. 
33–37. DOI 



https://doi.org/10.3284
3/2663-6085- 2019-14-
1-6
7. Біляковська О. О. 
Вдосконалення 
професійної 
підготовки майбутніх 
вчителів природничо-
математичних 
дисциплін: 
теоретичний аспект. 
Наукові записки. 
Серія: Проблеми 
методики фізико-
математичної і 
технологічної освіти. 
Кропивницький: РВВ 
КДПУ ім. В. 
Винниченка, 2017. 
Вип. 11. С. 3-6. 
https://www.cuspu.edu
.ua/images/download-
files/naukovi-
zapysky/NZ_11-3.pdf
п.3.
Біляковська О. О. 
Система забезпечення 
якості професійної 
підготовки майбутніх 
учителів у Республіці 
Польща та в Україні: 
порівняльний аналіз : 
монографія / за ред. 
С. О. Сисоєвої. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. 440 с. 
ISBN: 978-617-10-
0570-9
п.5.
Міжнародний проект 
Еразмус+ 
«Удосконалення 
практико-
орієнтованої 
підготовки викладачів 
професійної освіти і 
навчання (ITE-VET)» 
/ Erasmus++-project 
“Improving teacher 
education for applied 
learning in the fiefd of 
vocational education 
(|ITE-VET)”, 2017–
2018 – учасниця 
семінарів і тренінгів 
для викладачів у м. 
Київ, КНЕУ ім. В. 
Гетьмана (Сертифікат)
п.7.
Експерт для 
проведення 
акредитацій освітніх 
програм зі 
спеціальності 011 – 
Освітні, педагогічні 
науки (Затверджено 
Національним 
агентством із 
забезпечення якості 
вищої освіти наказ від 
21.10.2019 р.)
п.11.
Виконання роботи 
офіційного опонента 
на дисертацію 
Мамона О. В. 
«Педагогічне 
стимулювання 
майбутнього вчителя 
до самооцінки 
навчальної діяльності 



у процесі професійної 
підготовки», подану 
на здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.09 – теорія 
навчання. Захист 2016 
р. на засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 58.053.01 у 
Тернопільському 
національному 
педагогічному 
університеті імені 
Володимира Гнатюка.
п.13.
Курс на платформі 
Moodle «Педагогіка і 
психологія вищої 
школи» для 
магістрантів 
факультету 
прикладної 
математики та 
інформатики, який на 
підставі атестації 
електронних курсів 
рішенням 
Атестаційної комісії 
вважається 
навчально-
методичним 
виданням (Протокол 
№ 3 від 04.04.19 р.)
Біляковська О., 
Герцюк Д., Равчина Т. 
Тестування у системі 
контролю й 
оцінювання 
успішності студентів : 
навч.-метод. 
рекомендації. Львів : 
Мал. видав. центр 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2015. 23 с.
Навчально-методичні 
матеріали до 
вивчення курсу 
«Педагогіка», Львів, 
2017. 26 с.
п.16.
Членкиня громадської 
організації 
«Українська асоціація 
дослідників освіти» 
(УАДО).
Членкиня 
Всеукраїнського 
педагогічного 
товариства імені 
Григорія Ващенка.
п.17.
15 років практичної 
роботи за 
спеціальністю.

325805 Костів 
Василь 
Ярославович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

4 Сучасні 
технології 
виконання 
програмних 
проектів

п.5.
Участь в проекті 
розробки, 
впровадження і 
супроводу SCADA 
системи для 
управління вітровими 
електростанціями. 
Данія, Україна, КНР. 
2003-2014. Mita-
Teknik a/s
п.16.
- професійне 
об’єднання 



розробників 
програмного 
забезпечення 
компанії Mita-Teknik 
(2003-2010)
- професійне 
об’єднання 
розробників 
програмного 
забезпечення 
компанії Symphony 
Solutions (20015-2018)
п.17.
7 років:
2013-2020 - старший 
викладач кафедри 
програмування, ЛНУ 
ім.Франка 
25 років роботи в 
галузі розробки ПЗ:
1995-1996 - старший 
інженер-програміст 
АКБ “Євроцентр”
1996-2001 - головний 
спеціаліст відділу 
розробки ПЗ та 
захисту інформації АТ 
Західно-Український 
комерційний банк
2001-2003 - старший 
розробник 
програмного 
забезпечення 
компанії Lohika
2003-2014 - керівник 
групи розробки 
компанії Mita-Teknik 
a/s
2014-2015 - технічний 
лідер групи розробки 
ПЗ компанії Global 
Logic
2015-2018 - технічний 
лідер групи розробки 
ПЗ компанії Symphony 
Solutions
з 2018 - провідний 
розробник ПЗ 
компанії EduNav 
Ukraine

325806 Кущак 
Петро 
Богданович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

080201 
Інформатика

12 Об'єктно-
орієнтований 
аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

п.1.
1. Височанський В., 
Клакович Л., Кущак 
П., Музичук А. Про 
віртуальне 
середовище для 
онлайн-навчання. // 
Фізико-математичне 
моделювання та 
інформаційні 
технології. Науковий 
збірник Центру 
математичного 
моделювання 
Інституту прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я.С. 
Підстригача НАН 
України, вип. 11, 2010. 
–С. 49-55.
2. Нобіс В.В. Про 
застосування ІТ-
технологій та 
критеріїв оцінки 
якості програмного 
коду в навчальних 
онлайн-системах/ В.В. 
Нобіс, П.Б. Кущак, 
А.О. Музичук // 



Збірник матеріалів 
конференції “Сучасні 
проблеми прикладної 
математики та 
інформатики. 
(APAMCS-2018)”, 
2018. – C. 114.

п.5.
Участь в проекті 
інтеграції відео 
конференцій Skype з 
соціальною мережею 
Facebook. США, 
Естонія, Україна, 
Румунія. 2009-2011. 
Skype, Facebook
п.16.
- професійне 
об’єднання 
розробників 
програмного 
забезпечення 
компанії Lohika 
(2006-2012)
- професійне 
об’єднання 
розробників 
програмного 
забезпечення 
компанії Newfire 
(20017-2018)
п.17.
15 років:
2002-2012 - асистент 
кафедри 
програмування, ЛНУ 
ім.Франка
2017-2018 - старший 
викладач кафедри 
програмування, ЛНУ 
ім.Франка 
18 років роботи в IT 
компаніях:
2002-2006 - старший 
розробник 
програмного 
забезпечення 
компанії Spline 
Software
2006-2012 - технічний 
лідер команд 
розробників компанії 
Lohika
2012-2016 - старший 
розробник 
програмного 
забезпечення 
компанії Microsoft, UK 
(підрозділ Skype)
2016-2017 - технічний 
лідер компанії 
Emotech, UK
2017-2018 - технічний 
лідер, віце-президент 
компанії Newfire 
Partners
2018-2020 - старший 
викладач кафедри 
програмування
п.18.
Консультування 
медичних компаній 
щодо запровадження 
Data Science, Big Data 
(2017-2018)

126095 Довбенко 
Лариса 
Василівна

Асистент 
кафедри 
Іноземних 
мов для 

Факультет 
іноземних мов

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 

26 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

1. Довбенко Л.В. 
Ненадійна на рація як 
невід ємна ознака 
тексту роману «Fight 



природнич
их 
факультетів
, Основне 
місце 
роботи

державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1983, 
спеціальність:  

Club”Ч.Палагнюка 
Zbior Artykulow 
naukowych.Konferencji 
Miedzynarodowej 
Naukowo- Praktycznej 
“Fililogia, literature, 
sociologia I 
kulturoznavstwo.  
Nauka wczoraj, dzis, 
jutro. (29.04.2017)- 
Warszava:Sp.z.o.o.”Dia
mond  Trading”, 2017-
108str.C.62-67. 
2.Довбенко Л.В. 
Вербалізація  образу 
ненадійного наратора  
(на матеріалі 
оповідання Едгара По 
The Tell-Tale Heart)/  
Одеський 
лінгвістичний  
вісник.-Вип.5.- 
Одеса:Національний  
університет “Одеська  
юридична 
академія»,2015.- С.40-
45 
3.ДовбенкоЛ.В. Мовна  
репрезентація образу  
ненадійного наратора( 
на  матеріалі 
оповідання Едгара По 
The Tell-Tale Heart).  
Міжнародна 
практична  
конференція «Мова у 
світлі  класичної 
спадщини та  
сучасних парадигм».-
Наукова  філологічна 
організація  «Логос».-
Львів, 2015,.-С.17-22. 
П.2 
1.ДовбенкоЛ.В.Вербал
ізація  образу 
ненадійного наратора  
(на матеріалі 
оповідання Едгара По 
The Tell-Tale Heart )/  
Л.В.Довбенко// 
Одеський  
лінгвістичний вісник.-
Вип.5.- Одеса: 
Національний  
університет «Одеська 
юридична академія», 
2015.- С.40-44. 
2.ДовбенкоЛ.В. 
Специфіка  
інтерпретації 
ключових понять  
наратології/ 
Л.В.Довбенко//  
Науковий вісник 
Чернівецького 
університету. Серія  
«Германська 
філологія».- Вип.595-
596- 
Чернівці:Чернівецьки
й  національний 
університет,  2012.-
С.200-207. 
3.Довбенко Л.В. 
Наративний  формат 
фокалізації точки 
зору  у сучасному 
британському  
романі/ 
Л.В.Довбенко// 
Наукові записки. 



Серія «Філологічні  
науки(мовознавство)»
.- Вип.96(1).-
Кіровоград:  
Кіровоградський 
державний  
педагогічний 
університет імені  
Володимира 
Винниченка,2011.- 
С.169-172. 
4.Довбенко Л.В. Точка 
зору в  англомовній  
постмодерністській  
прозі:літературний та  
лінгвістичний фокус/  
Л.В.Довбенко// 
Наукові  записки. 
Серія «Філологічна».- 
Вип.15.-Острог: 
Національний  
університет 
«Острозька  
Академія», 2010.-
С.82-91. 
5.Довбенко Л.В. 
Метафорика дискурсу 
передвиборчих 
перегонів/Л.В.Довбен
ко//Вісник 
Волинського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки. Серія 
«Філологічні 
науки».-№5.-
Луцьк,2008.- С.229-
232. 
П.6. Керівництво 
магістерськими 
роботами в якості 
Language Adviser 
(написання робіт 
англійською мовою) 
П.17. 27р. Стажування 
Кафедра латинської та 
іноземних мов ЛНУ 
імені Данила 
Галицького з 
15.02.2016 по 
15.06.2016 №01-
15/773  

325818 Селіверстов 
Роман 
Григорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
080301 

Механіка

16 Алгоритмічні 
моделі 
інформатики

Кандидат фізико-
математичних наук, 
доцент кафедри 
математичного 
моделювання та 
інформаційних 
технологій.

П. 1
1. Sulym H., 
Opanasovych V., Zvizlo 
I., Seliverstov R., Bilash 
O. A Circular Inclusion 
and Two Radial Coaxial 
Cracks with Contacting 
Faces in a Piecewise 
Homogeneous Isotropic 
Plate under Bending. 
Acta Mechanica et 
Automatica, Vol.14 
No.1, 16–21 (2020). 
https://doi.org/10.2478
/ama-2020-0003

П. 2
1. Опанасович В. К. 
Згин шаруватої 
пластини з двома 
паралельними 



незсунутими 
тріщинами [Текст] / В. 
К. Опанасович, Р. Г. 
Селіверстов // 
Машинознавство. – 
2002. – № 6. – С. 17–
19.
2. Селіверстов Р. Г. 
Перспективи 
використання 
програмного 
забезпечення з 
відкритим кодом для 
підвищення 
надійності 
функціонування 
органів державного 
управління  / Р. Г. 
Селіверстов, І. З. 
Саврас // 
Демократичне 
врядування: Науковий 
вісник / За заг. ред. 
проф. В. С. 
Загорського, доц. А. В. 
Ліпенцева. – Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 
Вип. 12.
3. Саврас І. 
Моделювання 
формування ресурсів 
комерційних банків та 
їх оптимізація в 
умовах ризику [Текст] 
/ І. Саврас, Р. 
Селіверстов, Р. 
Юринець // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
економічна. – 2015. – 
Вип. 52. – С.151-159.
4. Селіверстов Р. Г. 
Кластерний аналіз як 
інструмент 
оцінювання 
професійних 
компетенцій 
державних службовців 
// Ефективність 
державного 
управління [Текст]: 
зб. наук. пр. 
Львівського 
регіонального 
інституту державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України. – Вип. 45 / 
За заг. ред. чл.-кор. 
НАН України В. С. 
Загорського, доц. А. В. 
Ліпенцева. – Львів: 
ЛРІДУ НАДУ, 2015. – 
С. 231-238.
5. Селіверстов Р. Г. 
Аналіз узгодженості 
суддівства з 
використанням 
Python на прикладі 
змагань зі спортивних 
танців // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
прикладна 
математика та 
інформатика. Випуск 
26, 2018. – С. 137-144.



П. 3
Селіверстов Р. Г. 
Комп’ютерне 
діловодство засобами 
Microsoft Office 2007: 
Навчальний посібник 
/ Р. Г. Селіверстов, В. 
П. Новосад. – Львів: 
В-во НУ “Львівська 
політехніка”, 2010. – 
116 с.

П. 8
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
“Аналітичні методи 
експертного 
оцінювання в 
діяльності органів 
виконавчої влади” 
(2007 р.)
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
“Кількісні методи 
експертного 
оцінювання в системі 
інформаційно-
аналітичної діяльності 
органів державної 
влади” (ДР № 
0108U001508, 2008-
2009 рр.)
3. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
“Оцінювання 
ефективності проектів 
електронного 
урядування” (2010 р.)
4. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
“Теоретичні підходи 
до кількісного 
оцінювання 
надійності 
функціонування 
органів виконавчої 
влади” (2013 р.)

П. 10
Заступник декана 
факультету економіки 
і менеджменту 
Львівського 
регіонального 
інституту державного 
управління 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові України

П. 13
1. Селіверстов Р. Г. 
Діловодство на 
персональних 
комп’ютерах: опорний 
конспект лекцій. – 
Львів: ЛРІДУ НАДУ 
при Президентові 
України, 2004. – 36 с.
2. Методологія 
експертного 
оцінювання: Конспект 
лекцій для 
використання в 
навчальному процесі в 
системі підвищення 



кваліфікації кадрів / 
Уклад. Новосад В. П., 
Селіверстов Р. Г. – К.: 
Вид-во НАДУ, 2008. – 
48 с.
3. Селіверстов Р. Г. 
Опорний конспект 
лекцій з дисципліни 
„Інформаційні 
системи в 
менеджменті”. – 
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 
2008. – 46 с.
4. Електронна обробка 
даних в державній 
службі [Текст]: 
методичні вказівки до 
виконання 
індивідуального 
навчально-
практичного завдання 
для слухачів 
спеціальності 
“Державна служба” / 
Р. Г. Селіверстов. — 
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 
2013. — 25 с.
5. Селіверстов Р. Г. 
Методичні матеріали 
до проходження 
навчально-
комп’ютерної 
практики [Текст] / Р. 
Г. Селіверстов. – 
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 
2016. – 32 с.

П. 18
Член Науково-
технічної ради з 
питань 
інформатизації та 
електронного 
урядування Львівської 
обласної державної 
адміністрації (2014-
2017 рр.)

 
 

  
 
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

13. Оволодіння 
навичками для 
здійснення 
оцінювання та 
моніторингу різних 
аспектів освітньої 
сфери.

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Моніторинг та 
оцінювання якості 
освіти

Лекції, відкритий 
онлайновий курс, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів, метою 
яких є застосування 
здобутих теоретичних знань 
стосовно аналізу конкретних 

Поточне оцінювання, 
презентація звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.



навчальних програм; 
виконання лабораторних 
завдань, результатом яких є 
звіт в електронному вигляді; 
самостійна робота.

5. Уміння чітко, 
граматично 
правильно, 
стилістично 
коректно, зв’язно, 
лаконічно і 
аргументовано 
формулювати 
думку іноземною 
мовою в 
монологічному, 
діалогічному і 
полілогічному 
мовленні, наводячи 
різноманітні 
аргументи “за” і 
“проти”.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

7. Здатність 
розробляти 
сукупність 
сучасних моделей 
програмного 
забезпечення на 
етапах аналізу, 
проектування, 
розробки та 
впровадження 
інформаційних 
систем.

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями студентів на 
визначену тематику; 
виконання лабораторних 
завдань, написання 
рефератів, самостійна 
робота з вивчення 
оприлюднених електронних 
матеріалів.

Поточне оцінювання: 
виступи на семінарах, 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Архітектура 
масштабованих систем

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточне оцінювання: 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Ергономіка 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточне оцінювання: 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Архітектура клієнт-
сервер

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточне оцінювання: 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

9. Вміння 
застосовувати 

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 

Поточне оцінювання: 
виступи на семінарах, 



відповідні методи 
розробки 
програмного 
забезпечення на 
різних стадіях його 
життєвого циклу. 
Знання специфіки 
командної розробки 
програмного 
забезпечення, 
підходів до 
управління 
проектами, 
принципів 
керування версіями 
програмних 
продуктів та 
мати навики 
застосування 
програмних 
продуктів 
підтримки таких 
процесів.

проектування 
програмного 
забезпечення

вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями студентів на 
визначену тематику; 
виконання лабораторних 
завдань, написання 
рефератів, самостійна 
робота з вивчення 
оприлюднених електронних 
матеріалів.

захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Сучасні технології 
виконання 
програмних проектів

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; перевірка 
правильності виконання 
індивідуальних завдань, 
виданих на самостійне 
опрацювання; захист 
студентом індивідуальних 
завдань.

6. Здатність 
визначати 
особливості 
організації 
педагогічної 
взаємодії 
відповідно 
психологічних 
особливостей 
другого періоду 
юності, 
індивідуально-
типологічних ознак 
поведінки слухачів; 
аналізувати та 
порівнювати 
вітчизняну й 
зарубіжну системи 
середньої та вищої 
освіти, 
окреслювати 
перспективи 
розвитку сучасної 
школи під впливом 
зарубіжного 
досвіду.

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Педагогічна практика Підготовка конспектів та 
презентацій практичних 
занять за обраними темами, 
проведення відкритих 
занять для 
школярів/студентів.  

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
оцінювання конспектів, 
презентацій, відкритих 
занять  та захисти звітів про 
практику .

Моніторинг та 
оцінювання якості 
освіти

Лекції, відкритий 
онлайновий курс, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів, метою 
яких є застосування 
здобутих теоретичних знань 
стосовно аналізу конкретних 
навчальних програм; 
виконання лабораторних 
завдань, результатом яких є 
звіт в електронному вигляді; 
самостійна робота.

Поточне оцінювання, 
презентація звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

2. Уміння будувати 
інформаційні, 
математичні, 
графічні та інші 
моделі об’єкту 
дослідження, 
ділити предмет 
дослідження на 
логічні частини і 
будувати 
взаємозв’язки між 
ними, планувати 
схеми досліджень і 
обсяги 
експериментальни
х обчислень, 
оформляти 
результати 
досліджень 

Курсова робота Підготовка літератури 
стосовно заданої тематики, 
реалізація проєктів щодо 
розробки необхідного 
програмного забезпечення, 
практичні заняття у вигляді 
наукових семінарів 

Поточний контроль за 
виконанням завдань 
відповідно до процесу 
виконання курсової роботи,  
попередні захисти та 
оцінювання курсових робіт

Магістерська робота Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів, 
робота в невеликих групах.

Державна атестація.

Науковий семінар Практичні заняття у вигляді 
семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 

Поточне оцінювання: 
попередні захисти 
магістерських робіт, 
рецензування роботи 



відповідно до 
сучасних 
міжнародних 
стандартів.

студентів); презентація 
власних проміжних 
результатів отриманих в 
межах роботи над 
дипломною (магістерською) 
роботою, рецензування 
роботи одногрупника.

одногрупника

4. Уміння 
спланувати та 
реалізувати на 
практиці 
оригінальне 
самостійне наукове 
дослідження, яке 
має наукову 
новизну, 
теоретичну і 
практичну 
цінність та сприяє 
розв’язанню 
науково-
практичних 
проблем в області 
комп’ютерних наук 
та інформаційних 
технологій.

Методологія 
наукового 
дослідження

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Науковий семінар Практичні заняття у вигляді 
семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); презентація 
власних проміжних 
результатів отриманих в 
межах роботи над 
дипломною (магістерською) 
роботою, рецензування 
роботи одногрупника.

Поточне оцінювання: 
попередні захисти 
магістерських робіт, 
рецензування роботи 
одногрупника

Курсова робота Підготовка літератури 
стосовно заданої тематики, 
реалізація проєктів щодо 
розробки необхідного 
програмного забезпечення, 
практичні заняття у вигляді 
наукових семінарів 

Поточний контроль за 
виконанням завдань 
відповідно до процесу 
виконання курсової роботи,  
попередні захисти та 
оцінювання курсових робіт

Магістерська робота Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів, 
робота в невеликих групах.

Державна атестація.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
захисти звітів про практику

3. Вміння будувати 
та 
використовувати 
інформаційні 
моделі процесів і 
явищ, 
застосовувати їх 
для досліджень з 
використанням 
найновіших засобів 
програмування.

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Сучасні технології 
виконання 
програмних проектів

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; перевірка 
правильності виконання 
індивідуальних завдань, 
виданих на самостійне 
опрацювання; захист 
студентом індивідуальних 



матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

завдань.

Алгоритмічні моделі 
інформатики

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
письмове загальне 
опитування у формі задач; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; тестування 
результатів програмної 
реалізації завдань; 
перевірка правильності 
виконання індивідуальних 
завдань, виданих на 
самостійне опрацювання; 
захист студентом 
індивідуальних завдань.

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями студентів на 
визначену тематику; 
виконання лабораторних 
завдань, написання 
рефератів, самостійна 
робота з вивчення 
оприлюднених електронних 
матеріалів.

Поточне оцінювання: 
виступи на семінарах, 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Магістерська робота Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів, 
робота в невеликих групах.

Державна атестація.

1. Вміння 
застосовувати 
основи педагогічної 
майстерності в 
умовах сучасних 
глобалізаційних 
процесів.

Методика викладання 
фахових дисциплін

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточний контроль за 
виконанням групових та 
індивідуальних 
лабораторних завдань, 
перевірка самостійної 
роботи.

Педагогічна практика Підготовка конспектів та 
презентацій практичних 
занять за обраними темами, 
проведення відкритих 
занять для 
школярів/студентів.  

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
оцінювання конспектів, 
презентацій, відкритих 
занять  та захисти звітів про 
практику .

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Моніторинг та 
оцінювання якості 
освіти

Лекції, відкритий 
онлайновий курс, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів, метою 
яких є застосування 
здобутих теоретичних знань 
стосовно аналізу конкретних 

Поточне оцінювання, 
презентація звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.



навчальних програм; 
виконання лабораторних 
завдань, результатом яких є 
звіт в електронному вигляді; 
самостійна робота.

8. Демонструвати 
знання та 
розуміння методів 
інформатики та 
програмування і 
забезпечувати їх 
використання в 
навчальному 
процесі.

Методика викладання 
фахових дисциплін

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточний контроль за 
виконанням групових та 
індивідуальних 
лабораторних завдань, 
перевірка самостійної 
роботи.

10. Отримання 
знань для 
підготовки та 
проведення 
освітнього процесу 
в закладах 
загальної середньої 
освіти.

Науковий семінар Практичні заняття у вигляді 
семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); презентація 
власних проміжних 
результатів отриманих в 
межах роботи над 
дипломною (магістерською) 
роботою, рецензування 
роботи одногрупника.

Поточне оцінювання: 
попередні захисти 
магістерських робіт, 
рецензування роботи 
одногрупника

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Методологія 
наукового 
дослідження

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
захисти звітів про практику

Магістерська робота Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів, 
робота в невеликих групах.

Державна атестація.

Педагогічна практика Підготовка конспектів та 
презентацій практичних 
занять за обраними темами, 
проведення відкритих 
занять для 
школярів/студентів.  

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
оцінювання конспектів, 
презентацій, відкритих 
занять  та захисти звітів про 
практику .

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Алгоритмічні моделі 
інформатики

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
письмове загальне 
опитування у формі задач; 



презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; тестування 
результатів програмної 
реалізації завдань; 
перевірка правильності 
виконання індивідуальних 
завдань, виданих на 
самостійне опрацювання; 
захист студентом 
індивідуальних завдань.

14. Вміння 
застосовувати 
мови 
програмування 
Скретч в побудові 
навчальних засобів 
різноманітного 
предметного 
змісту.

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

15. Вміння 
розробляти, 
вдосконалювати 
та впроваджувати 
методики 
навчання 
інформаційним 
технологіям на 
основі знань 
методів, засобів, 
форм навчання.

Методика викладання 
фахових дисциплін

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточний контроль за 
виконанням групових та 
індивідуальних 
лабораторних завдань, 
перевірка самостійної 
роботи.

Педагогічна практика Підготовка конспектів та 
презентацій практичних 
занять за обраними темами, 
проведення відкритих 
занять для 
школярів/студентів.  

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
оцінювання конспектів, 
презентацій, відкритих 
занять  та захисти звітів про 
практику .

Моніторинг та 
оцінювання якості 
освіти

Лекції, відкритий 
онлайновий курс, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів, метою 
яких є застосування 
здобутих теоретичних знань 
стосовно аналізу конкретних 
навчальних програм; 
виконання лабораторних 
завдань, результатом яких є 
звіт в електронному вигляді; 
самостійна робота.

Поточне оцінювання, 
презентація звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

16. Уміння 
застосовувати 
методи 
тестування 
програм, 
класифікувати 
помилки та 
відмови, володіти  
методами 
доведення 
правильності 
програм при 
навчанні школярів 
програмуванню.

Методика викладання 
фахових дисциплін

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточний контроль за 
виконанням групових та 
індивідуальних 
лабораторних завдань, 
перевірка самостійної 
роботи.

17. Володіти 
знаннями про 
психологічні 
особливості особи 
що навчається.

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.



Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

18. Уміння 
розробляти моделі 
потоків даних та 
загроз, RMA-
моделі.

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями студентів на 
визначену тематику; 
виконання лабораторних 
завдань, написання 
рефератів, самостійна 
робота з вивчення 
оприлюднених електронних 
матеріалів.

Поточне оцінювання: 
виступи на семінарах, 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

19. Уміння обирати 
інформаційно-
комунікативні та 
Іnternet-технології 
для організації 
навчального 
процесу та 
розв’язання 
конкретних задач.

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями студентів на 
визначену тематику; 
виконання лабораторних 
завдань, написання 
рефератів, самостійна 
робота з вивчення 
оприлюднених електронних 
матеріалів.

Поточне оцінювання: 
виступи на семінарах, 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Педагогічна практика Підготовка конспектів та 
презентацій практичних 
занять за обраними темами, 
проведення відкритих 
занять для 
школярів/студентів.

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
оцінювання конспектів, 
презентацій, відкритих 
занять  та захисти звітів про 
практику .

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

20. Володіти 
сучасними 
методами 
проектування 
програм та 
програмних 
комплексів, 
розробляти 
оптимальні 
рішення по складу 
програмного 
забезпечення, 
алгоритмам 
процедур і 
операцій, методам 
їх реалізації в 
процесі 
проектування.

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Сучасні технології 
виконання 
програмних проектів

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; перевірка 
правильності виконання 
індивідуальних завдань, 
виданих на самостійне 
опрацювання; захист 
студентом індивідуальних 
завдань.

21. Вміння 
проводити 
практичне 
дослідження, яке 
має цінність і 
спрямоване на 
розв’язання певного 
класу задач 
інформатики.

Курсова робота Підготовка літератури 
стосовно заданої тематики, 
реалізація проєктів щодо 
розробки необхідного 
програмного забезпечення, 
практичні заняття у вигляді 
наукових семінарів 

Поточний контроль за 
виконанням завдань 
відповідно до процесу 
виконання курсової роботи,  
попередні захисти та 
оцінювання курсових робіт

Алгоритмічні моделі 
інформатики

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
письмове загальне 



мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

опитування у формі задач; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; тестування 
результатів програмної 
реалізації завдань; 
перевірка правильності 
виконання індивідуальних 
завдань, виданих на 
самостійне опрацювання; 
захист студентом 
індивідуальних завдань.

Об'єктно-
орієнтований аналіз і 
проектування 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями студентів на 
визначену тематику; 
виконання лабораторних 
завдань, написання 
рефератів, самостійна 
робота з вивчення 
оприлюднених електронних 
матеріалів.

Поточне оцінювання: 
виступи на семінарах, 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Магістерська робота Індивідуальна творча 
робота, робота з навчально-
методичною літературою, 
самостійна робота, науково-
дослідна робота студентів, 
робота в невеликих групах.

Державна атестація.

Науковий семінар Практичні заняття у вигляді 
семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); презентація 
власних проміжних 
результатів отриманих в 
межах роботи над 
дипломною (магістерською) 
роботою, рецензування 
роботи одногрупника.

Поточне оцінювання: 
попередні захисти 
магістерських робіт, 
рецензування роботи 
одногрупника.

Методологія 
наукового 
дослідження

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

12. Вміння 
проводити 
заняття з учнями 
як з 
математичного 
так і програмного 
спрямування.

Педагогіка і 
психологія в освіті

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Алгоритмічні моделі 
інформатики

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
письмове загальне 
опитування у формі задач; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 



вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

отримання достовірних 
результатів; тестування 
результатів програмної 
реалізації завдань; 
перевірка правильності 
виконання індивідуальних 
завдань, виданих на 
самостійне опрацювання; 
захист студентом 
індивідуальних завдань.

Методика викладання 
фахових дисциплін

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточний контроль за 
виконанням групових та 
індивідуальних 
лабораторних завдань, 
перевірка самостійної 
роботи.

Сучасні технології 
виконання 
програмних проектів

Лекції, презентації, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів). Виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді. 
Самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів. 
Вивчення матеріалів веб-
сайтів за темами занять. 
Аналітичний аналіз 
матеріалів. Семінари та 
консультації засобами 
системи Microsoft Teams 
(дистанційне навчання).

Поточне оцінювання: усне 
індивідуальне опитування; 
опитування у формі 
тестування; письмова 
контрольна робота;  
перевірка плану виконання 
з теми лабораторного 
заняття; експертна оцінка 
виконання завдань і 
отримання достовірних 
результатів; перевірка 
правильності виконання 
індивідуальних завдань, 
виданих на самостійне 
опрацювання; захист 
студентом індивідуальних 
завдань.

Педагогічна практика Підготовка конспектів та 
презентацій практичних 
занять за обраними темами, 
проведення відкритих 
занять для 
школярів/студентів.  

Поточний контроль за 
виконанням завдань:, 
оцінювання конспектів, 
презентацій, відкритих 
занять  та захисти звітів про 
практику.

11. Знання 
технологій 
побудови 
комп’ютерних 
мереж, у тому 
числі бездротових; 
знання протоколів 
пересилання даних, 
правил 
інформаційної 
безпеки. Уміння 
застосовувати ці 
знання на практиці 
для підтримки 
мережі в школі .

Методи проектування 
навчальних засобів

Презентація, колаборативне 
навчання, проектно-
орієнтоване навчання, 
дискусія

Усне опитування; перевірка 
письмових завдань; 
тестування; модульний 
контроль.

Архітектура клієнт-
сервер

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 
друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

Поточне оцінювання: 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.

Архітектура 
масштабованих систем

Лекції, презентація, 
лабораторні заняття у 
вигляді семінарів з 
мультимедійними 
презентаціями (в тому числі 
студентів); виконання 
лабораторних завдань, 
результатом яких є звіт в 
електронному або 

Поточне оцінювання: 
захисти звітів про 
виконання лабораторних 
завдань.



друкованому вигляді; 
самостійна робота з 
вивченням оприлюднених 
електронних матеріалів.

 


