
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 31342 Інженерія програмного забезпечення

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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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 31342

Назва ОП Інженерія програмного забезпечення

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

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

механіко-математичний факультет: кафедра вищої математики; 
факультет іноземних мов: кафедра іноземних мов для природничих 
факультетів, філософський факультет: кафедри філософії; теорії та історії 
культури; філологічний факультет: кафедра українського прикладного 
мовознавства; юридичний факультет: кафедра інтелектуальної власності, 
інформаційного та корпоративного права; історичний факультет: 
кафедра історичного краєзнавства; кафедра фізичного виховання та 
спорту, кафедра безпеки життєдіяльності.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Львів, вул. Драгоманова, 50

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 330874

ПІБ гаранта ОП Шувар Роман Ярославович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

roman.shuvar@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-713-75-35

Додатковий телефон гаранта ОП +38(093)-877-84-85
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Сфера ІТ є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку регіону, закладених у 
стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років. ІТ-галузь зосереджена у м.Львів, а факторами 
успішності її розвитку є наближеність міста до країн ЄС, розвиток авіасполучень, наявність висококваліфікованих 
кадрів, сприятливий інвестиційний клімат, співпраця індустрії із освітніми закладами та владою міста, а також 
стрімкий розвиток ІТ-інфраструктури. Тому навчання та цілі ОП враховують галузевий та регіональний контекст.
Освітню програму розроблено на базі факультету електроніки та комп’ютерних технологій у тісній взаємодії і з 
врахуванням рекомендації провідних ІТ компаній (GlobalLogic, EPAM Systems, Eleks, SigmaSoftware, SoftServe), що 
спеціалізуються на розробці програмного забезпечення у різних галузях індустрії, зважаючи на сьогодення та 
перспективи ринку праці. Львівський ІТ Кластер, як один із ініціаторів відкриття програми, координує зусилля ІТ 
фахівців різних компаній стосовно аналізу стану викладання навчальних дисциплін, наповненості їх відповідним 
змістом для задоволення сучасних тенденцій і регіональних особливостей ІТ галузі. Факультет має тривалий досвід 
у розвитку освітніх програм 122 спеціальності «Комп’ютерні науки» і 126 спеціальності «Інформаційні системи та 
технології» (підготовка фахівців проводиться з 2005 і 2017 року, відповідно).
Завдяки потужній підтримці ІТ спільноти ОП отримала практично орієнтовану спрямованість, наприклад, для 
студентів 1-2 курсів реалізовано принцип «один день в ІТ», яка дає можливість спробувати себе у майбутній професії 
безпосередньо на робочому місці. До цього формату залучені фахівці компаній EPAM Systems, GlobalLogic, Eleks, які 
одночасно є викладачами на ОП. Завдяки такій співпраці впроваджуються нові форми навчання, зокрема, 
менторство, командна робота, публічний захист студентських проектів. Крім того, у рамках деяких курсів студенти 
одночасно відвідують їх як учасники відповідних програм ІТ компаній, наприклад, студенти навчаються за 
програмою EPAM Frontend School, яка зараховується в оцінку з дисципліни Веб-технології та програмування з 
отриманням також сертифікату ІТ компанії.
До реальних науково-практичних проблем студенти мають змогу долучитися на щорічних зимових Data Engineering 
and Security та літніх AI Summer school ІТ школах у яких під керівництвом викладачів і менторів з ІТ-компаній 
слухачі реалізують високотехнологічні проєкти. За допомоги ІТ компаній відкриті лабораторії High Performance 
Computing and Software Engineering, дослідницько-освітній хаб технологій штучного інтелекту “AIT Research & 
learning hub”, Data Science & Machine Learning Lab та інші.
ОП оновлюється із врахуванням пропозицій стейкхолдерів освітнього процесу, як студентського середовища, так і 
фахівців ІТ компаній. Оновлена версія програми запропонована у 2022 році, обговорюються пропозиції щодо нової 
версії програми, яка буде запроваджена у 2023/2024 навчальному році.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2022 - 2023 72 63 0

2 курс 2021 - 2022 74 52 0

3 курс 2020 - 2021 35 27 0

4 курс 2019 - 2020 27 25 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 46418 Високопродуктивний комп'ютинг
55593 Інженерія програмного забезпечення
31342 Інженерія програмного забезпечення

другий (магістерський) рівень 46419 Високопродуктивний комп'ютинг

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) програми відсутні
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рівень

 
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 OPP_121_IPZ_2022_Н.pdf 3OS2OG6mSB1ugTBV82Vpw70kmdXjdoNvfSX8Za0O2N
Y=

Навчальний план за ОП NP_121_IPZ_2022.pdf aOfXTOWjXiWRGnc8dSFkFs8i2/4Ic4/yabiQ9knxU6M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Vidguk_IT_Cluster.pdf DK3TAsyXMvj4Ed55mLrXNuRqjVT0GkGt+hAQFI/JXT
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenz_GlobalLogic.pdf iKPWcUGi2BufTklo6fHsV6sPSk6P09jxTQrpprd8hBg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenz_ELEKS.pdf cwbqjJ6ShMvy+KhRcO3Ud7MwFDvaBp3kLnMNIVOFO
VY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Recenz_SigmaSoftWare.pdf tFoAhh/2x/hXrUn7u6HlrCrsumPsNEMSj+614aHzJlE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців полягають у підготовці висококваліфікованих 
фахівців, які здатні розробляти та використовувати сучасні методи та засоби інженерії програмного забезпечення, 
знати основні математичні, інформаційні, фізичні, економічні принципи щодо створення і супроводження 
програмного забезпечення, мати сучасні уявлення про моделювання, проектування, конструювання, супроводження 
програмного забезпечення, використовувати інструментальні засоби та ресурси розробки, супроводження та 
забезпечення якості програмного забезпечення.
Освітню програму розроблено на базі факультету електроніки та комп’ютерних технологій у тісній взаємодії і з 
врахуванням рекомендації провідних ІТ компаній (GlobalLogic, EPAM Systems, Eleks, SigmaSoftware, Львівський ІТ 
кластер), що спеціалізуються на розробці та забезпеченні якості програмного забезпечення зважаючи на сьогодення 
та перспективи ринку праці для майбутніх випускників.
Унікальність ОП обумовлюється інтеграцією фундаментальних математичних, загально-інженерних дисциплін, що 
складають основу обов’язкових компетентностей та широкого спектру спеціалізованих фахових дисциплін, 
викладання яких підсилене залученням достатньої кількості практичних фахівців ІТ-сфери, що забезпечує 
формування у здобувачів освіти знань і практичних навичок у розробці програмного забезпечення в інноваційних 
галузях, таких як вбудовані системи, Інтернет речей, системи штучного інтелекту, наука про дані.

 

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

Стратегія Львівського національного університету імені Івана Франка, його місія і місце у національному і 
загальносвітовому освітньому середовищі представлена на Веб сторінці Університету в розділі «Головна сторінка» - 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf, https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/. Цілі освітньої програми, наведені у пункті 1 підтримують загально стратегічні напрямки функціонування 
і розвитку університетської спільноти і, таким чином, повністю відповідають місії та стратегії ЗВО.
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Компетентність щодо формування самостійної особистості, набуття нею новітніх та інтелектуальних знань і вмінь 
відповідає також стандарту вищої освіти, затвердженому для фахівця першого бакалаврського рівня, а також освітня 
програма розроблена з врахуванням доменів знань міжнародної сертифікації з інженерії програмного забезпечення 
CSDP (Certified Software Development Professional). Для студентів та викладачів забезпечується академічна 
мобільність в межах країни та в межах світової освітньої спільноти. Це відображається у стажуваннях, міжнародних 
студентських обмінах та конференціях і спільних виданнях. Для освітнього процесу забезпечення матеріально-
технічними засобами повністю відповідає вимогам освітньої програми. Для цього факультет забезпечений 
аудиторіями, обладнаними сучасною мультимедійною технікою; комп’ютерними класами; сучасними навчальними 
лабораторіями; є вільний доступ до університетської мережі LNU-WIFI, Інтернету, EDUROAM.

 

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

Зворотний зв'язок із здобувачами вищої освіти стосовно якості та змісту освітньої програми здійснюється шляхом 
залучення до цього процесу представників  студентського самоврядування, за допомогою зустрічей зі студентами, 
шляхом щосеместрового опитування щодо якості викладання та об’єктивності оцінювання і надання пропозицій 
щодо вдосконалення програми. Представник студентського колективу Лотошинський Андрій Романович студент 
групи ФеП-41 приймав у робочій групі з розробки і оновлення ОП у 2022 році. Склад робочої групи за посиланням: 
https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/121-Inzheneriia-prohramnoho-zabezpechennia-bak-2022-proiekt.pdf 
Крім того, пропозиції студентів враховуються при формуванні завдань до курсових і дипломних проектів. 
Опитування зацікавлених сторін спільно здійснюють центр моніторингу Університету 
(http://www.lnu.edu.ua/research/research-centres-and-laboratories/monitoring-centre/) та відділ менеджменту якості 
освітнього процесу (http://education-quality.lnu.edu.ua/), які забезпечують аналіз думок науково- педагогічних 
працівників, студентів та випускників щодо організації та якості навчального процесу.
Освітня програма схвалюється на Вчених радах факультету та Університету, у складі яких є представники здобувачів 
вищої освіти, які можуть брати участь в обговоренні програми. Загальноуніверситетські органи студентського 
самоврядування (http://studentgovernment.lnu.edu.ua/) також долучаються до обговорення щодо якості освітньої 
програми.

- роботодавці

Роботодавці брали активну участь в обговоренні освітньої програми як на етапах її розроблення і оновлення, так і 
під час наповнення освітніх компонентів. На ОП отримані позитивні відгуки від представників компаній 
GlobalLogic, Sigma Software, EPAM, Eleks. Відбувається постійна координація зусиль з ІТ фахівцями за допомогою 
Львівського ІТ Кластеру стосовно наповненості відповідним змістом навчальних дисциплін для задоволення 
сучасних тенденцій і регіональних особливостей ІТ галузі в навчальному процесі. Крім того, фахівці ІТ компаній 
EPAM, GlobalLogic, ELEKS, SoftServe та інших залучені до навчального процесу у якості викладачів фахових 
дисциплін. В команді із ІТ-фахівцями компанії ELEKS проводиться участь не тільки у проведенні окремих лекцій чи 
занять, але й у розробці та перегляді нових/існуючих програм. Спікери з ІТ компаній N-ix, SoftServe, SQUAD, EPAM, 
Eleks, GlobalLogic, Infopulse  беруть участь у роботі щорічної зимової ІТ-школи Data Engineering and Security. Фахівці 
ІТ галузі були менторами студентських проектів і керівниками курсових робіт.

- академічна спільнота

До обговорення цілей, ПРН, ОК залучається академічна спільнота не тільки ЛНУ, а й інших ЗВО. У 2009 р, з нагоди 
45-р. кафедри радіофізики та комп. т-й, було розпочато  конференцію ЕлІТ яка до 2018 проводилася щорічно. У 2019 
та 2021 рр конференція проходить під егідою IEEE (І-т інженерів з електротехніки та електроніки) 
(https://lnu.edu.ua/konferentsiia-2021-ieee-xiith-international-conference-on-electronics-and-information-technologies-
elit/). Організатори: IEEE Ukraine Section, IEEE Ukraine Section (West) AP/ED/MTT/CPMT/SSC Societies Joint Chapter, 
ЛНУ; партнери - Фіз-мех. інс-т імені Г.В.Карпенка НАН України, Львівський IT кластер, Львівське конференц-бюро 
Львівської міської ради. На ф-ті проводиться Міжн. наук.-практ. кон-ція  FOSS Lviv 
(https://conference.linux.lviv.ua/uk/main), де відбув. обмін інформацією, обговорення перспективи розвитку вільного 
прог. забезпеч. в діловому секторі, науці та освіті, а також ініціюються нові проекти з використання вільного 
прогр.забезпечення. Організатори – ЛНУ, Львів. група користувачів Linux, Нац. пед. ун-тет ім. М.П. Драгоманова, 
Проект Linux Vacation / Eastern Europe; Спільнота PLLUG. До викладання на ОП залучені проф.Назаркевич М.А. 
(НУ ЛП);  канд.ф-мат.наук Середницька Х.І. (Ін-т прикл. проблем мех. і матем. ім. Я. С. Підстригача); доц. Сас Н.Б. 
(Львів. НУ вет. мед. та біотехн. імені С. Ґжицького); проф. Юзевич В.М. (Фізико-мех. інс-т ім. Г.В.Карпенка), проф. 
Клим Г.І. (НУ ЛП). Викладачі з інших ЗВО залучаються до співпраці та оцінки наукових робіт, в т.ч. курсових.

- інші стейкхолдери

Львівський ІТ Кластер, як спільнота ІТ компаній, влади та освіти, бере активну участь не лише у формуванні цілей та 
ПРН освітньої програми, але й у мат.-техн. та менторській підтримці програми (http://itlnu.lviv.ua/).
Відкриті лабораторії High Performance Computing and Software Engineering, дослідницько-освітній хаб технологій 
штучного інтелекту “AIT Research & learning hub”, Data Science & Machine Learning Lab та інші. В рамках спільного 
проекту між Львівським національним університетом і  фірмою Infineon Technologies AG оновлено лабораторію для 
викладання курсу «Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейромереж / Embedded data 
processing and control systems based on neural networks».
Зовнішніми стейкхолдерами також є громадські організації та товариства. Викладачі факультету електроніки та 
комп’ютерних технологій є активними членами таких структур та доносять їх думку щодо освітньої програми. 
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Зокрема, проф. Болеста І.М. є дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка, доц. Катерняк І.Б. є головою 
правління ГО «Українська система дистанційного навчання» (www.udl.org.ua), яка покликана для просування 
електронного навчання і управління знаннями в вищій освіті та корпоративних тренінгах.
Пропозиції інших стейкхолдерів враховано на підставі проведених конференцій (зустрічей)            ділових зустрічей 
у форматі Franko IT day, зимової школи Data Engineering and Security, літньої школи “Аrtificial intelligence technology 
summer school”.

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

ОП створена з врахуванням рекомендацій провідних ІТ компаній (GlobalLogic, EPAM Systems, Eleks, SigmaSoftware, 
Львівський ІТ кластер), що спеціалізуються на розробці та забезпеченні якості програмного забезпечення. Таким 
чином, базово забезпечується відповідність цілей та програмних результатів навчання ОП сучасним тенденціям 
розвитку спеціальності та ринку праці.
Хоча, зважаючи на несприятливі обставини воєнного часу за результатами моніторингу ринку праці ІТ-фахівців, що 
проводиться щороку сайтом http://dou.ua, у 2022 р. к-ть вакансій в українській ІТ-сфері зменш. у порівнянні з 2021 
р., вона залишається на достатньо високому рівні, порівняно з даними 2020 р. Для компаній залишається важливим 
напрямом їх розвитку співпраця з університетами, напр., компанія Soft Serve спільно з трьома українськими 
університетами, зокрема ЛНУ запускає оновлені програми підготовки за ІТ-спеціальностями з елементами 
дуального навчання ( https://dou.ua/lenta/news/updated-programs-forit-specialties/). Тісна взаємодія між ЛНУ та 
бізнес-структурами, ІТ-компаніями є необхідною умовою для формування якісно нової робочої сили, покращення 
ситуації на ринку праці. Постійна комунікація з роботодавцями на базі договорів про співпрацю (ТзОВ "Елекс 
Європа", ТзОВ "Українські інформаійні технології", ТзОВ "Глобал Лоджик Україна", ТзОВ "Вакомс солюшн", ТзОВ 
"Н-іКС", ТзОВ "ЕПАМ Системз", Асоціація "Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг") також 
забезпечує можливість оновлювати як освітні компоненти, так і програми навчальних дисциплін.

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

Цілі освітньої програми визначаються значним науково-технологічним та освітнім потенціалом Львова, на якому 
базується розвиток ІТ сфери і смарт-спеціалізації як одного з пріоритетних напрямків соціально-економічного та 
культурного розвитку регіону, закладених у стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2027 років 
(https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-
rokiv.pdf).
Сфера ІТ, яка належить до креативних індустрій демонструє високі темпи зростання в реґіоні впродовж останніх 
років. Кількість нових ІТ-компаній щороку зростає майже на 30%, а чисельність фахівців збільшується на 25%. ІТ-
галузь зосереджена у м.Львів, а факторами успішності її розвитку є наближеність міста до країн ЄС, розвиток 
авіасполучень, наявність висококваліфікованих кадрів, сприятливий інвестиційний клімат, співпраця індустрії із 
освітніми закладами та владою міста, а також стрімкий розвиток ІТ-інфраструктури. ІТ має позитивний вплив на 
розвиток інших галузей реґіону: будівництва, туризму, страхування, охорону здоров’я тощо.
Також 13 липня 2022 року ЛОР прийняла Програму сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку 
Львівської області на 2021-2025 роки https://loda.gov.ua/services/programs/30092 , серед виконавців цієї програми є 
і  ЛНУ імені Івана Франка. Тому можна стверджувати, що  навчання та цілі враховують галузевий та регіональний 
контекст.

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

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання були проаналізований в контексті змісту 
розроблюваної програми досвід освітніх програм, які реалізуються у Національному технічному університеті 
України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут», Національному університеті «Львівська політехніка», Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. Крім того, було враховано досвід подібних програм у 
Вюрцбурзькому університеті (Німеччина) та рекомендації Simplilearn — одного із провідних у світі постачальників 
сертифікаційного навчання. (https://www.simplilearn.com/software-engineering-certifications-article ). У результаті 
було сформовано перелік освітніх компонентів, який забезпечить набуття означених стандартом компетентностей та 
результатів навчання а також надасть здобувачам можливість сформувати індивідуальні траєкторії навчання за 
популярними і затребуваними у роботодавців напрямами  інженерії програмного забезпечення, зокрема  систем  
наук про дані та штучного інтелекту ;  вбудованих систем.

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

ОПП розроблена на основі положень Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення», затвердженого наказом МОН України від 29.10.2018 р. 
№ 1166.
Освітня програма передбачає два типи компонент: нормативні та вибіркові. Для кожної компоненти визначені 
певна кількість кредитів та форма підсумкового контролю. Вибіркові компоненти складають 25 % від загального 
обсягу кредитів за освітньою програмою та спрямовані на більш повне задоволення освітніх і кваліфікаційних 
потреб здобувачів, суспільства та ефективне використання можливостей закладу освіти. Усі ПРН, зазначені у 
Стандарті і визначені освітньою програмою, досягаються нормативними компонентами і посилюються вибірковими 
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дисциплінами. Наприклад, 
«ПРН8. Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс» передбачає, що здобувачі оволодіють такими  
професійними компетентностями як  ФК 13 та ФК 22. Досягнення цього завдання забезпечує підбір таких освітніх 
компонентів як  ОК-10 Основи програмування, ОК-13 Об’єктно-орієнтоване програмування, ОК-14, 18 Веб-технології 
та програмування (ч.1 та ч.2), ОК-26 Операційні системи, системне програмування, ОК-27 Патерни проектування . 
«ПРН3. Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного забезпечення» забезпечується ОК-24, 
ОК-32, ОК-35, ОК-36, ОК-39, ОК-25; «ПРН4. Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 
документи в галузі інженерії програмного забезпечення - ОК-11, ОК-22, ОК-29, ОК-33, ОК-39» тощо. 
Практична підготовка здобувачів передбачає проходження двох практик: ОК-24 Виробнича (переддипломна) 
практика та ОК-32 Навчальна (проектна) практика. 
Вимога Стандарту щодо атестації випускників виконана шляхом впровадження ОК-25 Кваліфікаційна робота.
Стандарт визначає, що випускник має володіти мовними компетентностями (ЗК3. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і письмово.; ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово) – 
в освітній програмі ця вимога забезпечується наявністю ОК-1 Українська мова (за професійним спрямуванням) та  
ОК-4 Іноземна мова.
За набуття додаткових програмних результатів, визначених освітньою програмою, наприклад,  «ПРН25. Вміти 
проєктувати та реалізовувати  програмно-апаратні рішення з використанням технологій програмування вбудованих 
систем та IoT», відповідають ОК-8 Архітектура комп'ютерів і комп’ютерна електроніка, ОК-17 Основи вбудованих 
систем
ОК-26 Операційні системи, системне програмування, ОК-37 Операц. системи реального часу та ОК 38 Про-ння 
вбудованих та конфігурованих систем.
 Відповідність освітніх компонент загальним та фаховим компетентностям і програмним результатам навчання 
відображені у матрицях ОП; їх логічна послідовність – у структурно-логічній схемі ОП, а сам перелік освітніх 
компонент, їх кредитність та форма звітності – у  таблиці 2 ОП. Окрім цього, програмні результати, форми на 
методи оцінювання досягнених результатів містяться у силабусах та РП навчальних дисциплін.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення» затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від  29.10.2018 р. № 1166. 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/121-
inzhener.programn.zabezp.bakalavr-1.pdf). Діюча ОП розроблена відповідно вказаного вище стандарту.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Предметна область освітньої програми визначається об’єктами вивчення, теоретичним змістом, методами, 
інструментами та обладнанням, які здобувач повинен знати і вміти використовувати у професійній діяльності.
об’єктами вивчення в даній ОП є програмне забезпечення, процеси, інструментальні засоби та ресурси розробки, 
супроводження та забезпечення якості програмного забезпечення. Теоретичний зміст предметної області включає 
базові математичні, інформаційні, фізичні, економічні положення щодо створення і супроводження програмного 
забезпечення; основи доменного аналізу, моделювання, проектування, конструювання, супроводження програмного 
забезпечення. Методами, якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці є методи та 
технології розробки програмного забезпечення; збирання, обробки та інтерпретації результатів досліджень з 
інженерії програмного забезпечення. Інструментами та обладнанням є програмно-апаратні та інструментальні 
засоби розробки, супроводження та експлуатації програмного забезпечення. Основні компетентності та програмні 
результати навчання ОП повністю відповідають стандарту зі спеціальності 121 «Інженерія програмного 
забезпечення», затвердженого наказом МОН України від 29.10.2018 р. № 1166. ОПП містить перелік обов'язкових 
ОК, змістове наповнення яких в поєднанні та доповненні вибірковими ОК (професійного спрямування) дозволяє 
досягти програмних результатів навчання і сформувати у здобувачів компетентності, необхідні для успішного 
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працевлаштування за спеціальністю.
Фахові нормативні дисципліни «Веб-технології та програмування», «Паралельні та розподілені обчислення», 
«Інформаційна безпека програм та даних», «Патерни проектування», «Аналіз та рефакторинг коду, моделювання та 
проектування ПЗ», «Архітектура ПЗ», «Життєвий цикл ПЗ», «Програмування вбудованих та конфігурованих 
систем» та ін. повністю відповідають сучасним тенденціям розвитку спеціальності.
Зміст ОП має логічну структуру та забезпечує у випускника формування здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані та практичні проблеми у сфері інженерії програмного, що характеризуються комплексністю та 
динамікою розвитку.

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

ІОТ здобувачів на ОПП формується через: вільний вибір темпу здобуття освіти (можливість оформити академічну 
відпустку, перевестися до іншого ЗВО або перервати навчання з правом  поновлення);вільний вибір вибіркових 
дисциплін (із циклу загальної та спеціальної підготовки, зі списку дисциплін та з блоків дисциплін); вибір тем 
досліджень та керівників курсових і кваліфікаційної робіт;вибір тематики індивідуальних завдань та місць 
проходження практики; академічну мобільність;  неформальну освіту.
Вибір та формування ІОТ регламентується такими документами:
- Положенням про організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf ) ;
- Положенням про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf  )
- Положенням про реалізацію права на академічну мобільність https://international.lnu.edu.ua/polozhennia-pro-
poriadok-realizatsii-prava-na-akademichnu-mobilnist-u-lvivskomu-natsionalnomu-universyteti-imeni-ivana-franka-vid-12-
zhovtnia-2022-roku/ 
- Порядком визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf 
- Порядком розгляду заяв про поновлення та переведення https://admission.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2023/01/ponovlennia.pdf  тощо.

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

Реалізація права здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про 
організацію освітнього процесу (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ) та 
Положенням про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg_free-choice.pdf  ).
До моменту вибору дисципліни студент має можливість ознайомитися анотацією та/або силабусом дисципліни на 
веб-сторінці факультету (https://swe.in.ua/karta-kursiv ) або в системі Moodle. З метою оптимального вибору 
дисципліни студенти можуть відвідувати заняття викладачів, до яких планують записатися, щоб оцінити їх рівень 
викладання та проаналізувати методичне забезпечення дисциплін.
Вибіркову частину складають навчальні дисципліни, які пропонуються здобувачам вищої освіти для вибору з метою: 
задоволення їхніх освітніх і кваліфікаційних запитів з урахуванням регіональних потреб та потреб суспільства; 
здійснення поглибленої підготовки, що визначають характер майбутньої діяльності та відповідають вимогам ринку 
праці; ознайомлення із сучасним рівнем наукових досліджень в інших галузях знань та розширення або 
поглиблення результатів навчання за загальними компетентностями; сприяння академічній мобільності здобувача 
вищої освіти та його особистим інтересам; формування загальних компетентностей та м’яких навичок (Soft skills) 
особи тощо.
Вибіркова частина складає 60 кредитів ЄКТС і передбачає вибір дисциплін з циклу загальної, професійної і 
практичної підготовки. Зокрема, у циклі загальної підготовки передбачено, що здобувачі 1 та 2 курсів обирає ДВВ 
через електронний кабінет студента на платформі системи Деканат https://lnu.edu.ua/rozpochynaietsia-vybir-
zahalnouniversytetskykh-dystsyplin-dlia-vyvchennia-u-nastupnomu-2023-24-navchalnomu-rotsi/ .Процедура передбачає 
3 етапи: 1 - студент може зайти в систему для  перегляду стану комплектації груп та зміни свого вибору дисципліни. 
Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня 
межа – 200 студентів. 2 - студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у 
другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі. 3- 
рандомний розподіл системою Деканат студентів, які не оформили свій вибір, серед дисциплін, які відбулися, 
шляхом пропорційного доукомплектування груп. Після обрання (чи рандомного розподілу) вибіркові дисципліни 
стають обов’язковими для конкретного студента і заміні не підлягають.
У вибіркових дисциплінах, спрямованих на поглиблення професійної і практичної підготовки, здобувач обирає одна 
дисципліну з блоку (цикл 2.2) та один блок із запропонованих (цикл 2.3) . Такий підхід дозволяє уникнути створення 
малочисельних груп, забезпечуючи при цьому право здобувача на вибір навчальних дисциплін і сприяти розвитку 
та розширенню знань з різних технологій інженерії програмного забезпечення.

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

ОПП та навч. план передбачають практичну підготовку заг.обсягом 9 кредитів і тривалістю 6 тижнів: навчальна 
(проектна) та виробнича (переддипломна) практики, на яких здобувачі опановують компетентності, необхідні для 
подальшої професійної діяльності, зокрема ФК13-16, 17-18, 20-25, а також не менш важливі навички комунікації, 
застосування набутих знань у пр. ситуаціях  тощо. Довогори з базами практик -  Елекс Європа, Укр. інформаційні 
технології, Глобал Лоджик Україна, Вакомс солюшн, Н-іКС,  Системз, Асоціація "Львівський кластер інф.технологій 
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та бізнес-послуг".
Важливим елементом практичної підготовки є участь здобувачів у навчальних проєктах за менторської підтримки 
фахівців ІТ компаній, що сприяє ф-нню навичок командної роботи та здатності генерувати і реалізовувати нові 
конкурентоспроможні ідеї. Зокрема, такі проєкти виконувались у рамках ОК  «Вступ в інженерію програмного 
забезпечення» за участі фахівців ІТ компаній EPAM, Global Logic, ELEKS.
Починаючи з 2020 викладачі та здобувачі приймають активну участь у Data Engineering and Security: DES 2020-
2023(http://des.lnu.edu.ua/ що має на меті розвиток практ. навичок в галузі суч. Інф. технологій та безпеки даних. 
Також студенти активно приймають участь в Літній англомовній школі зі штучного інтелекту  http://ai.lnu.edu.ua  
Додатковими можливостями пр. підготовки є участь у роботі наукових студентських конференцій,  семінарах та 
воркшопах, які проводиться на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОПП дає змогу забезпечити набуття soft skills , зокрема таких як соціальна взаємодія, здатність коректно 
формулювати думки і завдання, в т.ч. ін. мовою, аргументовано відстоювати свою думку, ерудованість, креативність, 
конфлікт-менеджмент, тайм-менеджмент тощо, за допомогою таких ОК  Українська мова (за професійним 
спрямуванням); Історія української культури; Історія України; Філософія; Іноземна мова; Право в ІТ; Управління ІТ 
проектами, що формують основні загальні компетентності – здатність проф. спілкув. держ. та ін. мовами; здатність 
реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства та команди; здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства.
Форми та методи навчання практично всіх ОК сприяють набуттю soft-навичок, зокрема: ораторські та комунікативні 
здібності, командна робота, критичне мислення; робота над командними проєктами в рамках професійно-
орієнтованих дисциплін; здатність до самонавчання (курсові та індивідуальні роботи); здатність до спілкування з 
проф. спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та професійної діяльності (захист курсових робіт, 
доповіді на конференціях, конкурсах студентських наукових робіт).
Практики та кваліф. робота забезпечують здатність працювати в команді, приймати рішення в стандартних і 
нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність, генерувати нові ідеї, вибирати методи виконання 
проф.завдань, передавати свої знання та досвід іншим, лідерські якості. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній

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

У Положенні про організацію освітнього процесу  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf зазначено, що обсяг ОПП ОС «Бакалавр» становить 240 кредитів ЄКТС (п.2.4 Положення) та 1 
кредит становить 30 год.(п.1.2.3 Положення). У п.3.3 - навантаження навч. року становить, як правило, 60 кр. Заг. к-
сть кредитів даної ОПП становить 180, які рівномірно розподілені впродовж 8 семестрів (по 30 кредитів у кожному). 
Заг. к-ть годин- 7200. З них: 3200 годин - ауд. робота (лекції – 1440 год, лаб. – 1184 год, практ. – 576 год) та 4000 год. 
- самост. робота. Згідно до обсягів дисциплін у НП розподіляються години на аудиторну та самостійну роботу, при 
цьому враховується, аби час, відведений на сам. роботу, становив не менше 1/3 та не більше 2/3 від заг. обсягу навч. 
часу відведеного на вивчення конкретної дисципліни (п.4.6. ). Підходи до визначення співвідношення обсягу 
аудиторного часу та самостійної роботи студентів визначаються  специфікою конкретної дисципліни. На ОПП 
використовується збалансований розподіл між аудиторним навантаженням та самостійною роботою. Нормативні 
дисципліни – 180 кредитів ЄКТС (5400 годин, з них – 2400  аудиторних годин); вибіркові дисципліни – 60 кредитів 
ЄКТС (1800 годин, з них – 800 аудиторних годин). Це переважно 3−4, рідше 5-6 кредитів на навчальну дисципліну, 
окрім ОК4, 7, які читаються протягом 3-4 семестрів. Ці дисципліни мають більшу кількість кредитів, але загалом на 
тиждень припадає по 26 год. ауд. занять у всіх семестрах, крім 1-2 (по 28 год. ) та 8  (14 год.).

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

http://admission2022.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/ 
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

У 2019-2021 рр. вступ відбувався за результатами ЗНО, у 2022 році -  за результатами НМТ та мотиваційного листа. 
Для випускників попередніх років при вступі у 2022 році діяли сертифікати ЗНО. Наприклад, для випускника 2019 
та 2020 років перелік конкурсних предметів і вага сертифікатів ЗНО була встановлена:  укр.мова та література –0,25,  
математика – 0,25, фізика або іноземна – 0,25. Для випускників 2021 року – українська мова – 0,25, математика-
0,50, Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія – 0,25. Особливості 
освітньої програми, зумовлені важливістю ґрунтовної математичної підготовки вступників, враховані розподілом 
вагових коефіцієнтів конкурсних предметів. Як бачимо, ваговий коефіцієнт математики дорівнював 0,50 у 2019-
2022 роках вступу. У 2020-2021 роках для вступу на освітню програму встановлено мінімальний конкурсний бал, що 
становить 130, а у 2022 році - 140. Вимоги до вступників сприяють формуванню контингенту вмотивованих 
здобувачів вищої освіти, здатних ефективно опанувати компоненти освітньої програми. Спеціальних вимог до освіти 
немає – можуть вступати всі, хто отримав повну загальну середню освіту. Інформація для абітурієнтів у вільному 
доступі розміщена на сайті приймальної комісії https://admission.lnu.edu.ua/ (вступ 2023 та інша корисна 
інформація)  http://admission2022.lnu.edu.ua/ (архів вступної кампанії 2022) та сайті факультету 
https://electronics.lnu.edu.ua/ в розділі Вступнику.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюються:
- Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf
- Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність в ЛНУ https://international.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf
- Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf 
Доступність документів забезпечується шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті в рубриці: «Документи 
Університету / Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» 
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/ 
Інформацію про можливості академічної мобільності та процедури визнання результатів навчання в інших закладах 
вищої освіти здобувачі отримують у відділі міжнародних зв’язків, у деканаті факультету.

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

Оскільки перший набір здобувачів відбувся у 2019 році, а у 2020-21 рр. був оголошений карантин у зв’язку із 
захворюваністю на ковід, це зумовило певні труднощі в реалізації здобувачами свого права на академічну 
мобільність. У 2022 році академічна мобільність була обмежена у зв’язку з воєнним станом. У 2023 році двоє 
студентів змогли реалізувати своє право і проходять навчання за  програмою  Erasmus+ : Студент Рубцов Максим 
Олександрович (група ФеП-24) проходить навчання за програмою Erasmus+ в Університеті Турку (м. Турку, 
Фінляндія) з 01.01.2023 р. по 31.05.2023 р.; Студент Погончук Назар Сергійович (група ФеП-21) проходить навчання 
за програмою Erasmus+ в Університеті Турку (м. Турку, Фінляндія) з 01.01.2023 р. по 31.05.2023 р. Після завершення 
навчання цих студентів зможемо на практиці застосувати дію зазначених вище положень.

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється відповідно до «Порядку визнання у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та 
інформальній освіті». (https://cutt.ly/yBuO0IY).
Процедура визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, передбачає такі 
обовʼязкові етапи:
⁃ подання заяви із долученням інших документів (матеріалів), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати 
наведену в ній інформацію;
⁃ формування предметної комісії, яка визначає можливість визнання, форми та строки проведення оцінювання для 
визнання результатів навчання набутих у неформальній освіті та в інформальному навчанні;
⁃ проведення оцінювання для визнання результатів навчання, які набуто в неформальній освіті та в інформальному 
навчанні.
Для визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті, декан своїм розпорядженням 
створює Предметну комісію, до якої входять: декан факультету; гарант освітньої програми, за якою навчається 
здобувач; науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, пропоновані до перезарахування.
Доступність документа забезпечується шляхом його розміщення на офіційному вебсайті в рубриці «Документи 
Університету / Документи про організацію та забезпечення якості навчального процесу» (https://cutt.ly/xBuO8x4).

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

Правил застосування вказаних правил на відповідній ОПП 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

Форми та методи навчання і викладання на ОП регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf ) у якому передбачено, що освітній процес на ОП здійснюється 
за такими формами: навчальні заняття (лекції, практичні, лабораторні), самостійна робота, практична підготовка й 
контрольні заходи.
За допомогою практичних навчань, самостійної роботи забезпечується процес набуття практичних навиків та вмінь. 
На лекціях, лабораторних, контрольних різними формами опитувань та взаємодії викладач-студент оцінюється 
рівень засвоєння теоретичного матеріалу та здатність застосувати набуті знання для розв’язку практичних завдань. 
Наприклад, при викладанні «ОК11 Вступ в інженерію програмного забезпечення», «ОК 14 Веб-технології та 
програмування» використовуються  інформаційні методи (лекція, бесіда, ілюстрація, демонстрація); дедуктивні 
методи на основі узагальнень; евристичні методи (проблемна лекція); інтерактивні методи (дискусія), що дозволяє 
досягти ПРН 1,2, 4, 6, 9, 20 та ПРН 7,8, 14, 17  відповідно;  «ОК 9 Комп'ютерні інформаційні мережі та системи» - 
методи словесні, наочні, самостійної роботи студентів, стимулювання і мотивації навальної діяльності, активні та 
проблемно-пошукові, методи усного і письмового контролю, за допомогою яких здобувачі досягають ПРН 5, 18 та 
21. Форми навчання і викладання, ПРН прописані у силабусах.

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?

На заняттях використовується  проблемне навчання, яке базується на принципах самостійності роботи здобувачів, 
розвивальному характері навчання, а також  інтеграції сфер знань; застосовується проблемно-орієнтований  підхід, 
а саме: визначення та формулювання проблемної ситуації без розкриття способів її розв’язання, що стимулює 
логічну та навчально-пізнавальну активність; фактологічна постановка проблеми, аналітичне обґрунтування шляхів 
її вирішення; висунення гіпотези рішення та варіантів розв’язання конкретних завдань, перевірка правильності 
рішень. Саме така етапність організації проблемного навчання забезпечує розвиток мислення та творчих умінь, 
ефективне засвоєння знань, здобутих в ході активного пошуку й самостійного рішення проблем, буде сприяти 
розвитку навичок вирішення нестандартних проблем, і, що особливо важливо, розвитку професійного проблемного 
мислення. Методи проблемно-орієнтованого навчання, групових та індивідуальних проєктів формують також 
необхідні для успішної професійної діяльності «м’які навички». Вплив  на форми і методи навчання забезпечений 
представництвом здобувачів освіти у Вченій ради факультету, можливістю висловлювати пропозиції і побажання  
викладачам  під час опитування та консультацій. Кожного року центр моніторингу Університету проводить письмове 
опитування щодо рівня задоволеності здобувачів ОП. За результатами опитування 60% здобувачів цілком 
задоволені формами проведення лекцій та практичних занять.

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

Відповідність методів навчання і викладання в рамках ОП принципам академічної свободи реалізується завдяки 
можливості викладачів використовувати в освітньому процесі традиційні методи навчання і контролю, а також 
запроваджувати нові методи навчання та проводити заняття на підставі використання сучасних технологій. Ці 
процеси врегульовані Положенням про організацію освітнього процесу в ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) відповідно до якого академічна свобода є одним з основних 
принципів освітньої діяльності в Університеті. Тобто викладачі самостійно визначають структуру і спосіб 
проведення лекцій, лабораторних та практичних занять, враховують актуальні наукові, практичні підходи, потреби 
здобувачів, обирають навчальні матеріали, методи, форми викладу, застосовують особистісний підхід в освітньому 
процесі.
Здобувачі можуть вибирати теми курсових і кваліфікаційних робіт, вибіркові освітні компоненти, брати участь у 
формуванні індивідуальної траєкторії освітнього процесу, а також бути академічно мобільним. 
Відтак академічна свобода забезпечується самостійністю і незалежністю учасників освітнього процесу, їхньою 
можливістю проводити наукові дослідження й використовувати їхні результати в навчанні, поширювати знання й 
інформацію, представляти різні наукові теорії і методики викладання на принципах свободи слова й творчості.

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 *

Зміст, цілі та очікувані результати, критерії оцінювання, перелік питань для контролю тощо відображені у силабусах 
та робочих програмах навчальних дисциплін і є у вільному доступі на сайті факультету 
https://electronics.lnu.edu.ua/academics/bachelor, де здобувач може у будь який зручний для себе час ознайомитися з 
цією інформацією. В рамках окремих освітніх компонентів студенти мають доступ до інформації у системі 
дистанційного навчання Moodle з детальним викладенням теоретичного матеріалу, презентаційних матеріалів, 
завдань для практичної роботи, індивідуальних завдань, тестових завдань тощо..
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Окрім цього, на першому занятті кожен лектор знайомить студентів детально зі змістом конкретної дисципліни, 
компетентностями, формами роботи, методами навчання, з літературою, яку необхідно використовувати при 
підготовці, як будуть відбуватися нарахування балів за активність та різні види діяльності на заняттях, які критерії 
оцінювання іспиту та ін. У силабусах є прописані дні проведення консультацій і канали комунікації з викладачем, 
якими може скористатися здобувач у випадку необхідності роз’яснення чи допомоги по деяких питаннях. Добре 
налагоджена система комунікацій через застосунки корпоративного пакету MS Office365 дає змогу забезпечити 
неперервний зв’язок зі студентами та поточне консультування з будь-яких питань.

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

Процес поєднання навчання і досліджень регулюється Положеннями:
- про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf, 
- про порядок організації та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_stud_olimpiada.pdf, 
- про порядок організації та проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf.
Проводяться дослідження в галузі інформаційних технологій у рамках науково-дослідних робіт. Наукові напрями 
цих досліджень (науки про дані, системи штучного інтелекту, Інтернет речей, інтелектуальні вбудовані системи) 
мають своє відображення в наповненні освітніх компонент програми. Тематика курсових, дипломних і 
кваліфікаційних робіт, навчально- виробничих практик формується також із врахуванням наукових напрямів 
факультету та потреб ІТ-індустрії.
Студенти беруть участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях та зимових та літніх школах, мають можливість 
представляти результати своїх наукових досліджень на конференціях, які організовані на базі факультету - IEEE 
International Conference on Electronics and Information Technologies (http://elit.ieee.org.ua/), FOSS Lviv 
(https://conference.linux.lviv.ua/uk/main), а також на міжнародній конференції молодих науковців, аспірантів і 
студентів “Еврика” (http://old.physics.lnu.edu.ua/confer/heureka2020/ua_index.php), яка проводиться спільно з 
фізичним факультетом.
До реальних науково-практичних проблем студенти мають змогу долучитися також на щорічних зимових IT-школах 
Data Engineering and Security (http://des.lnu.edu.ua/#c2928) та літніх ІТ школах AI Summer school. Під керівництвом 
викладачів і менторів з провідних ІТ- компаній слухачі школи реалізують високотехнологічні проєкти на основі 
знань, здобутих протягом навчання на факультеті. 
На факультеті діють студентські науково-технічні гуртки з робототехніки, програмування (на базі Львівської Linux- 
групи), інтелектуальних автономних систем. Результати їхньої роботи, а також інші наукові здобутки студентів і 
співробітників факультету висвітлюються на традиційному факультетському заході Franko IT-Day 
(https://electronics.lnu.edu.ua/research/franko-it-day) за участі та підтримки ІТ- компаній EPAM, GlobalLogic, 
SoftServe, InfoPulse, Infineon-Cypress, Dialog Semiconductors, Vakoms та ін., які надають підтримку науковій і 
навчальні роботі зі студентами у вигляді спеціалізованого обладнання, оснащення навчальних приміщень 
комп’ютерною технікою, залученням співробітників і студентів до дослідницьких проєктів.

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

Основними ініціаторами оновлення змісту освітніх компонентів програми в частині наукового забезпечення є 
викладачі кафедр, а в частині адаптації практичних результатів до потреб ринку праці - стейкхолдери. Як приклади 
успішного вдосконалення можна розглядати такі дисципліни: “Комп’ютерні інформаційні мережі та системи”, до 
забезпечення якої залучено співробітників компанії УАРНЕТ; “Веб-технології та програмування до забезпечення 
якої залучено співробітників компанії EPAM; “Бази даних” до забезпечення якої залучено співробітників компанії 
Globallodgic. Оновлено силабуси та робочі програми відповідно до найбільш затребуваних веб технологій на ринку 
праці таких як React.js, Express.js. Node.js (Ткаченко О.М., Мисюк Р. В., Мисюк І. В.) Використання технологій 
великих даних, data lake, Snowflake, Airflow, Spark та інше при виконанні лабораторних робіт з дисциплін 
“Розподілені технології та бази даних”, “Методи та технології розподілених баз даних”; технології та підходи до 
побудови хмарних веб-застосунків в дисциплінах “Хмарні обчислення”, “Хмарні засоби” та “Сучасні хмарні сервіси 
та обчислення”: технології та принципи організації CI/CD конвеєрів для автоматичного розгортання веб-застосунків 
в дисциплінах “Хмарні обчислення”, “Хмарні засоби” та “Сучасні хмарні сервіси та обчислення”: визначення бізнес 
цілей, аналіз вимог, принципи та порядок проектування програмних продуктів, процес розробки, тестування та 
підготовки продукту в індустрії та інше в дисципліні “Вступ до інженерії програмного забезпечення”    Також 
науково-педагогічні працівники мають можливість оновлювати зміст освітніх компонентів на основі наукових 
досягнень та сучасних практик через стажування у вітчизняних ЗВО та закордоном; стажування у провідних IT-
компаніях; участь у міжнародних науково-практичних конференціях; публікаціях у фахових виданнях та виданнях, 
що включені до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. У підсумку, можна стверджувати, що на шляху 
модернізації освітніх компонентів освітньої програми факультет не відчуває суттєвих перешкод.

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

В інтернаціоналізації діяльності у навчанні, викладанні та наукових дослідженнях НПП керуються Стратегією 
міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка 
https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Eng.pdf і 
Положенням про порядок реалізації міжнародних проєктів, грантів і договорів у ЛНУ імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf та  відповідними договорами між ЛНУ та 
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закордонними ЗВО. НПП, які забезпечують освітню програму, інтегровані в світовий науковий простір через 
активну наукову діяльність - публікації результатів наукових досліджень у індексованих рейтингових міжнародних 
виданнях, участь в міжнародних конференціях. На базі ф-ту проводиться міжнародна конференція з електроніки та 
інформаційних технологій ELIT під егідою Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), матеріали 
публікуються в наукометричній базі даних IEEE Xplore Digital Library (індексується у Scopus). Університет 
забезпечує вільний доступ до цієї бази даних для співробітників та студентів. Тематика конференції: захист даних та 
кібербезпека, аналіз даних та машинне навчання, гібридні інформаційні системи; бізнес-аналітика та аналітика 
даних, електронна інженерія; вбудовані системи; моделюванням явищ, процесів та систем. Матеріали конференції 
за посиланням http://www.elct.lnu.edu.ua/en/elit-2019/main.html, http://elit.ieee.org.ua 

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?

Форми перевірки знань та оцінювання успішності студентів у ЛНУ ім. Івана Франка регулюються низкою 
нормативних документів, зокрема: Положенням про організацію освітнього процесу у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), 
Положенням про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf), Тимчасовим порядком організації 
та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій у ЛНУ ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf). 
Детальнішу інформацію про форми контролю та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
можна знайти в силабусах та робочих програмах навчальних дисциплін. Перевірка знань здійснюється впродовж 
семестру та включає в себе поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль може бути усним або письмовим 
опитуванням, тестуванням, захистом індивідуальних завдань, написанням рефератів, реалізацією проектів в малих 
групах та іншими методами. Метою поточного контролю є отримання об’єктивних даних про рівень знань, умінь і 
практичних навичок із навчальної дисципліни. У результаті поточного контролю визначається рівень розуміння та 
засвоєння знань з певної теми й уміння застосовувати їх на практиці. За результатами опанування певного 
змістового модулю передбачено здійснення модульного контролю у формі тестування, підготовки індивідуального 
чи групового проекту  або контрольних робіт із запитаннями та завданнями. Семестровий контроль проводиться у 
формі іспитів та заліків в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою дисципліни у 
терміни, встановлені графіком освітнього процесу. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною 
накопичувальною шкалою ЄКТС та вербальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 
Інформація про успішність доступна, студент може ознайомитися з нею в особистому кабінеті локальної мережі 
«Деканат». Для різних освітніх компонент застосовуються кілька форм підсумкового контролю, зокрема екзамени та 
заліки, в тому числі диференційовані, з урахуванням поточного контролю. Крім того, контроль може мати різний 
формат, який визначений у робочих програм і силабусах. Для прикладу, з дисциплін “Інновації та підприємництво в 
ІТ”, “Стартапи в ІТ” залік відбувається у формі захисту командних проєктів, до оцінки яких залучено фахівців ІТ-
галузі. Кінцева мета підсумкового семестрового контролю з усіх дисциплін — визначення рівня досягнення 
програмних результатів навчання відповідно до освітньої програми та силабусів.

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

Форми контрольних заходів – семестровий залік чи семестровий іспит – відображені в освітній програмі та 
навчальному плані, де здобувач може побачити, які дисципліни, в якому об’ємі і з якою підсумковою звітністю  він 
буде складати в кожному семестрі. 
Викладачі детально пояснюють студентам форми контрольних заходів та критерії оцінювання на початкових 
заняттях з відповідних дисциплін. Ці форми контролю визначені у силабусах та робочих програмах навчальних 
дисциплін, які є у вільному доступі на веб-сайті факультету та на платформі Moodle. В них вказано, яким чином 
нараховуються бали під час семестру (поточний контроль) та на підсумковому контролі (іспит, диф.залік), подано 
перелік питань, що виносяться на іспит тощо. Система оцінювання рівня знань при поточному контролі для різних 
дисциплін обговорюється на методичних семінарах.  Вона регулюється Положенням про контроль та оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. Івана Франка, яке можна знайти за посиланням: 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf.

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

Викладачі на початку кожного семестру повідомляють студентам освітньої програми про форми контролю та 
критерії оцінювання, які будуть використовуватись під час лекцій, лабораторних і практичних занять. Здобувачі 
вищої освіти можуть також ознайомитися з цими даними через силабуси та робочі програми навчальних дисциплін, 
які доступні в системі Moodle або на вебсторінці викладача.
Розклад навчального процесу для курсів та спеціальностей студентів факультету електроніки та комп’ютерних 
технологій на навчальний рік розміщено в Електронному деканаті (https://dekanat.lnu.edu.ua), на інформаційному 
стенді деканату та на порталі факультету (http://elct.lnu.edu.ua/rozk/).Розклад заліків та іспитів для кожного 
семестру складається згідно з навчальними планами, за погодженням з кафедрами факультету електроніки та 
комп’ютерних технологій. Цей розклад повідомляється заздалегідь здобувачам вищої освіти та викладачам, які 
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можуть знайти його на інформаційному стенді деканату та на сайті факультету.Терміни проведення атестаційних 
сесій визначаються наказом ректора, а їх розклад також розміщується на інформаційному стенді деканату та на 
сайті факультету.

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

У Стандарті визначено, що формою атестації випускників має бути кваліфікаційна робота. ОПП передбачає, що  
атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає розв’язання 
спеціалізованого завдання або практичної задачі інженерії програмного забезпечення, характеризуються 
комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій, що повністю 
відповідає положенням Стандарту.

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

Проведення контрольних заходів у ЛНУ ім. Івана Франка регулюються документами, які стосуються організації та 
забезпечення якості навчального процесу. Вони доступні на сайті Університету в розділі Документи про організацію 
та забезпечення якості навчального процесу (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
tomorrow/documents/education-process/ ). 
Серед них:
Положення про організацію освітнього процесу у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); 
Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf); 
Тимчасовий порядок організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із 
застосуванням дистанційних технологій у ЛНУ ім. Івана Франка 
(https://econom.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf);
 Положення про екзаменаційну комісію у ЛНУ ім. Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_exam-comission.pdf);
 Порядок повторного вивчення окремих дисциплін (https://intrel.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf).

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

Щоб забезпечити об'єктивність проведення контрольних заходів, насамперед створено справедливі та рівні умови 
для всіх студентів. Зокрема, це однакова для всіх тривалість іспиту, зміст та кількість питань, єдині критерії 
оцінювання, які  відображені в робочих програмах  та силабусах  дисциплін і є у відкритому доступі на сайті 
факультету. В Університеті діє Положення про забезпечення академічної доброчесності у ЛНУ імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf),де визначено, що необ’єктивне 
оцінюванням – це свідоме заниження або завищення оцінки результатів навчання; невчасне повідомлення 
здобувачів про систему оцінювання;  застосування іншої системи оцінювання, що не відповідає декларованим цілям 
та завданням  ОК; відсутність об’єктивних критеріїв оцінювання (п.5.6 Положення). Якщо здобувач вважає, що його 
роботу оцінено необ’єктивно, то має право звернутися до екзаменатора за обґрунтованим поясненням, а також з 
письмовою апеляцією на ім’я декана факультету. Відповідно до такого подання створюється комісія, яка після 
розгляду апеляції може підвищити оцінку або залишити її без змін. 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначені діє Комісія з питань етики та професійної 
діяльності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf ).
 За час дії зазначеної ОП конфлікту інтересів не було.

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

Цей порядок регламент.  Положенням про орг-цію навч. процесу https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf , де в п. 7.6 зазначено, що студентам, які отримали не більше 3 
незадов.оцінок під час семестр. контролю, дозволено виправити свої академ. заборгованості. Процедура передбачає 
перездачу у формі талонів. Талон № 1 - якщо не з’явився на залік чи іспит, № 2 – якщо не набрав потрібну кількість 
балів. Талон К - можливість повторно скласти залік чи іспит перед комісією у складі 3 осіб. У Тимч.порядку орг-ації 
та проведення заліково-екзам.сесії та атестації здобувачів ВО з викор. дист. технологій https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf  визначено порядок повторного проходження контрольних заходів у 
разі форс-мажорних обставин. Якщо такий випадок настав  під час екзамену студент повинен негайно повідомити 
екзаменатора про ці обставини (за доп. телефону, месенджера, е-пошти) з фото- або відеозаписом стану виконання 
завдань та об'єктивних факторів, які перешкоджають їхньому завершенню. В такому випадку екзаменатор (деканат) 
індивідуально надає студенту час для перездачі іспиту. В ЛНУ реалізована процедура повтор. вивчення окремих 
дисциплін, регламен. Порядком https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf 
Таким правом студент може скористатися 1 раз впродовж усього періоду навчання за відповідним ОР не більше аніж 
з 3 дисциплін за винятком останнього семестру, що припадає на випусковий навч. рік.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедура оскарження результатів контрольних заходів для студентів Університету регулюється Положення про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти в Університеті https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf . На факультеті створюється апеляційна комісія згідно з розпорядженням 
декана на період двох років. Склад комісії включає голову - декана факультету, заступника голови - заступника 
декана, не менше двох науково-педагогічних працівників та представника студентського самоврядування 
факультету, а також секретаря комісії. Студент має право подати апеляційну заяву на ім'я декана факультету в день 
оголошення результатів оцінювання або не пізніше 16:00 наступного робочого дня в деканаті факультету. Апеляцію 
розглядають не пізніше наступного дня після її подання за присутності студента, якщо він бажає бути присутнім. 
Рішення апеляційної комісії повідомляється студенту, який підтверджує свою згоду підписом у протоколі засідання 
апеляційної комісії. У разі незгоди з цим рішенням, студент вищого навчального закладу має право звернутися до 
загальноуніверситетської апеляційної комісії в день оголошення результатів апеляційної комісії факультету, але не 
пізніше 16:00 наступного робочого дня. Прикладів застосування описаної процедури стосовно студентів ОП 
Інженерія програмного  забезпечення на даний час немає.

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

Принципи дотримання академічної доброчесності є  відображені у Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 рр, 
де зазначено, що завданням Університету є  забезпечити формування культури АД в учасників освітнього процесу 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf ; прописані у Статуті (п.10.12 ч.6 та п.10.25  
ч.5) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf , де зазначено, що НПП зобов’язані 
дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності АД та забезпечувати її дотримання; а особи, які 
навчаються в Університеті, зобов’язані дотримуючись академічної доброчесності (Декларація для здобувачів освіти  
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx ); у Колективному Договорі (п.6.6) 
передбачено що обов’язком Університету є ознайомити працівника з Кодексом академічної 
доброчесностіhttps://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx, декларацією про 
дотримання академічної доброчесності https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx. 
Академічна доброчесність визначена  одним із принципів освітньої діяльності – п. 1.4. Положення про організацію 
освітнього процесу https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf  тощо.
Дотримання академічної доброчесності  регулюється:Положенням про забезпечення академічної доброчесності 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf.

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

Для перевірки наявності плагіату в роботах учасників освітнього процесу використовується платформа 
StrikePlagiarism (https://strikeplagiarism.com/uk/) або Unichek. Для технічного забезпечення цієї платформи, 
Університет призначає відповідальну особу, яка безпосередньо взаємодіє з надавачем послуг, створює відповідні 
профілі для відповідальних осіб на факультетах та проводить консультації та навчання. За поданням декана, 
відповідальна особа також забезпечує технічну перевірку робіт на плагіат у відповідних підрозділах.

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

Університет звертає велику увагу на популяризацію академічної чесності серед студентів і співробітників. Для 
досягнення цієї мети організовують заходи, такі як дні (тижні) академічної чесності для студентів перших курсів, де 
їх ознайомлюють з Положенням про забезпечення академічної доброчесності. Відбуваються також 
загальноуніверситетські заходи, присвячені цій проблемі. Для прикладу, 5 вересня 2021 року відбувся семінар з 
академічної доброчесності, спікер Артем Артюхов https://lnu.edu.ua/vebinar-akademichna-dobrochesnist-i-pidhotovka-
navchalno-metodychnykh-materialiv/; 13.09.2021 року відбувся вебінар, організований «Unicheck Україна» та НАЗЯВО 
«Академічна доброчесність і підготовка навчально-методичних матеріалів» https://lnu.edu.ua/vebinar-akademichna-
dobrochesnist-i-pidhotovka-navchalno-metodychnykh-materialiv/; 24 квітня 2021 в межах курсів викладацької 
майстерності відбулася лекція, присвячена академічній доброчесності https://teaching-excellence.lnu.edu.ua/shkola-2-
27-01-2022-28-05-2021/ ; 7 квітня 2022 на курсах викладацької майстерності теж пройшла лекція щодо академічної 
доброчесності https://lnu.edu.ua/teaching-excellence-modul-2/ .  Університет також розробляє методичні матеріали 
для належного оформлення письмових робіт. Крім того, порадники та керівники курсових, кваліфікаційних робіт та 
практик проводять профілактичні заходи для дотримання академічної доброчесності серед студентів.

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

Основні форми академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності перелічені в пункті 7 
Положення про забезпечення академічної доброчесності в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf ).
Працівники Університету можуть бути позбавлені певних прав, такі як участь у роботі визначених законом органів 
або зайняття певних посад відповідно до закону, або внесені до реєстру порушників академічної доброчесності. 
Здобувачам вищої освіти можуть бути накладені такі види академічної відповідальності, як повторне проходження 
оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо), повторне проходження відповідного освітнього компонента 
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ОП, відрахування з університету, позбавлення академічної стипендії, позбавлення наданих закладом вищої освіти 
пільг з оплати за навчання, призначення додаткових контрольних заходів.
В Університеті створено Комісію з етики та професійної діяльності 
https://council.lnu.edu.ua/committees/ethics_commitee/ , яка діє на підставі відповідного Положення 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf. Одним із завдань цієї Комісії  
дотримання стандартів та принципів академічної доброчесності. Комісія розглядає випадки порушень учасниками 
освітнього процесу. Особі, яку підозрюють у вчиненні порушення, гарантується право особистої участі на всіх етапах 
розгляду порушення та можливість подати апеляцію. Прикладів застосувань таких заходів на освітній програмі не 
було.

6. Людські ресурси

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

Забезпечення кадрового потенціалу для реалізації ОП  здійснюється згідно з Порядком проведення конкурсного 
відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЛНУ ім. І. Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf ) та Положенням про оцінювання роботи 
та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf ). Відповідно до цих Положень ректором створюються конкурсні комісії у  
структурних підрозділах, які перевіряють відповідність документів претендентів вимогам, встановленим для 
науково-педагогічних працівників законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», ліцензійними умовами 
провадження освітньої діяльності, Статутом Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та вимогам конкурсу (які оприлюднюються у засобах масової інформації за 
два місяці до заміщення посад і розміщуються на сайті Університету).
Претенденти на вакантні посади проводять відкрите заняття, яке відбувається у присутності науково-педагогічних 
працівників кафедри. Після цього трудовий колектив кафедри обговорює проведене заняття та звіт претендента за 
попередній період роботи, показники науково-методичного доробку. На засіданні кафедри, вченої ради факультету 
та вченої ради  Університету (посада професора) відбувається таємне голосування, результати якого враховуються 
при укладанні трудового договору на термін до п’яти років.

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

Основними партнерами освітньої програми є такі організації та ІТ-компанії, як Львівський ІТ Кластер, Infopulse, 
SoftServe, GlobalLogic, Vakoms, EPAM, N-iX, Infineon Technologies AG, Dialog Semiconductor 
https://electronics.lnu.edu.ua/about/introduction . Окремі результати такої співпраці:
- відкриття на ф-ті нових лабораторій за підтримки компаній GlobalLogic https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-
universytetividkryly-novu-laboratoriiu-prohramnoi-inzhenerii/ , Infopulse https://lnu.edu.ua/u-l-vivs-komu-natsional-
nomuuniversyteti-im-ivana-franka-vidkryvaiet-sia-it-laboratoriia-z-machine-learning/ , 
https://electronics.lnu.edu.ua/news/vidbulos-vidkryttia-laboratorii-competency-manager , Indeema 
https://electronics.lnu.edu.ua/news/za-spryiannia-kompaniy-indeema-software-ta-vakoms-u-lvivskomu-universyteti-
vidkryly-nadsuchasnu-iot-laboratoriiu  та мат.-технічна підтримка;
- орг-ція освітніх подій: зимові школи Data Engineering and Security https://electronics.lnu.edu.ua/news/u-lvivskomu-
universyteti-uspishno-zavershylasia-tradytsiyna-zymova-it-shkola-des-2023 , онлайн-лекцій- Machine Learning GL 
BaseCamp від GlobalLogic https://electronics.lnu.edu.ua/news/rozpochato-reiestratsiiu-na-onlayn-machine-learning-gl-
basecamp-vid-globallogic;
- обговорення та популяризація ОПП  https://electronics.lnu.edu.ua/news/hovorymo-pro-121-spetsial-nist-inzheneriia-
prohramnoho-zabezpechennia , ІТ WEEK у Львівському університеті 2021 https://electronics.lnu.edu.ua/news/it-week-u-
lvivskomu-universyteti-2021.

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

Професіонали-практики дуже широко залучені до викладання дисциплін освітньої програми. Зокрема, дисципліну 
Вступ в інженерію програмного забезпечення забезпечують Senior Software Test Automation Engineer Мисюк Р. В., 
Senior Software Test Automation Engineer Мисюк І. В. (компанія EPAM); Веб-технології та програмування — Lead 
Resource Development Lab Head, UA West and South Head of EPAM University, PhD Ткаченко О.М.; Нереляційні та 
розподілені бази дани —  керівник напряму навчання та розвитку в корпоративному університеті ELEKS University – 
Мокій О.А.;  Аналіз та рефакторинг коду, моделювання та проектування ПЗ — Senior Software Test Automation 
Engineer Гура В.Т. (компанія EPAM).

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

В Університеті працює система сприяння професійному розвиткові викладачів, яка базується на Положенні 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 ) і 
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Тимчасовому положенні Львівського національного університету імені Івана Франка про дистанційне стажування 
здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-
технічних) установ у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distancetrainings.pdf ). В Університеті діють курси для вдосконалення викладацької 
майстерності науково-педагогічних працівників (https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/ ).
Науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню програму, пройшли підвищення кваліфікації у вітчизняних 
або зарубіжних освітніх і наукових закладах. Наприклад, професор Бугрій О.М. стажувався в Жешувському 
університеті (Польща),  доценти Катеринчук І.М., Бойко Я.В. пройшли стажування в Національному університеті 
«Львівська політехніка».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система стимулювання розвитку викладацької майстерності визначається Положеннями про нагороди, звання та 
преміювання http://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/awards/ , про Відзнаку 
Львівського національного університету імені Івана Франка «Медаль Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_award_franko.pdf , про звання «Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)» Львівського 
національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honoris_causa.pdf , про почесне звання «Заслужений професор Львівського 
національного університету імені Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_honored_professor.pdf , про преміювання працівників, аспірантів і студентів 
університету за наукові здобутки  https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_premium.pdf , про 
мотиваційний фонд Львівського національного університету імені Івана Франка https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/04/reg_motivation.pdf , про преміювання науково-педагогічних працівників за використання 
інноваційних технологій в навчальному процесі https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_premium-
innovations.pdf .
Викладачі мають можливість отримати стипендію на стажування у рамках програми «Еразмус +» 
https://international.lnu.edu.ua/erasmus-university-of-vienna/ .

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?

У процесі навчання використовується 16 аудиторій, 12 комп'ютерних класів та 6 навчальних лабораторій, що 
дозволяє проводити заняття для 1200 студентів одночасно. У 5 аудиторіях є мультимедійне обладнання, а кафедри 
мають портативні мультимедійні пристрої. Усі корпуси факультету мають безкоштовний доступ до університетської 
мережі LNU-WIFI та EDUROAM. Комп'ютерні класи мають Інтернет, локальні мережі та необхідне програмне 
забезпечення.
Усі студенти та викладачі мають доступ до хмарної послуги Microsoft 365, корпоративні електронні пошти та 
використовують платформи Moodle та MS Teams як для очної, так і для дистанційної форм навчання.
Університетська бібліотека складається з 25 читальних залів на 794 місця. Тут функціонує електронний каталог, 
який доступний у мережі Інтернет, а також можливий віддалений доступ до бібліотеки 
http://old.library.lnu.edu.ua/bibl/ .
Університет має 6 гуртожитків, які задовольняють більше 70% потреб студентів, 14 їдалень, 6 актових залів, 11 
спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних майданчиків. Фінансування освітніх програм 
здійснюється з бюджетних та позабюджетних фондів, що розподіляється на оплату праці, матеріально-технічне 
забезпечення та обслуговування.
Студентам доступні навчально-методичні матеріали, такі як робочі і навчальні програми, силабуси, методичні 
рекомендації, навчальні посібники та підручники.

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?

В Університеті створено сприятливі умови для навчання та організації дозвілля студентів. Зокрема, діють центр 
культури та дозвілля http://centres.lnu.edu.ua/culture-and-leisure/ , відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом  
https://work.lnu.edu.ua/ тощо. Для відпочинку та оздоровлення студентів діє спортивно-оздоровчий табір "Карпати" 
та ряд спортивних секцій. На факультеті регулярно проводяться змагання з шахів та футболу. Щоб допомогти 
студентам ознайомитись з основними напрямками діяльності львівських ІТ компаній та покращити свої знання та 
професійні навички, факультет проводить зимові IT-школи та дні інформаційних технологій Franko IT day. Студенти 
можуть представити результати своїх наукових досліджень на конференціях IEEE ELIT, FOSS Lviv, "ЕВРИКА" та 
наукових семінарах кафедр і факультету. На кафедрах діють гуртки за різними напрямками електроніки та 
робототехніки. Для з’ясування  і врахування потреб та інтересів студентів відбувається за допомогою моніторингу 
пропозицій і думок студентів через взаємодію з органами студентського самоврядування, студентської профспілки, а 
також узагальнених висновків кафедр, які забезпечують виконання освітньої програми.

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

Освітнє середовище є безпечне для життя та здоров’я здобувачів і відповідає законодавчим нормам охорони праці, 
санітарним та протипожежним вимогам. Всі корпуси Університету обладнані укриттями. Безпека студентів 
забезпечується за допомогою таких заходів  як розробка правил поведінки в умовах воєнного стану під час 
повітряних тривог, проведення інструктажів та тематичних зібрань з охорони праці, вакцинація, медичне 
обслуговування та медичний нагляд тощо.  В університеті діє відділ охорони праці; служба пожежної безпеки; відділ 
з питань надзвичайних ситуацій; служба радіаційної безпеки; медпункт, психологічна служба (вул. Коперника, 3, 
ауд. 513 – psysluzhba.lnu@gmail.com, тел. +380630383738). Приміщення оснащені вогнегасниками, аптечками. 
Психологічна служба проводить періодичні тренінги та семінари https://profkom.lnu.edu.ua/archives/5149?
fbclid=IwAR2JopCiR2ZStlTJ7SLURzYjmsUzAXhaMi_l3awPv_QQXeH92osRY53Cy1M З метою інформування учасників 
освітнього процесу проводяться тематичні семінари, наприклад  https://lnu.edu.ua/tsykl-seminariv-treninhiv-bezpeka-
osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-stanu/ ; https://profkom.lnu.edu.ua/archives/5162?
fbclid=IwAR1xnpZ4tx73nSeSH-ODxpkdTcB1QdV-innkNWhgr5S0vdCBhgQx7Lu16cY ; 
https://profkom.lnu.edu.ua/archives/5140?fbclid=IwAR1Lg43KfIA60xmb5jUbcJu_GXU0coEp4795dGHS-
FUV0iD9O2QkgP8Xwc4 

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?

Основним координуючим і консультативним центром для студентів ОП є деканат факультету електроніки та 
комп'ютерних технологій, який організовує надання освітньої, організаційної, консультативної та соціальної 
підтримки для здобувачів вищої освіти. Джерелами інформування є інформаційні стенди, сайт факультету та 
соціальні мережі. 
На факультеті ефективно працює студентське самоврядування, яке має своїх представників у керівних органах, 
зокрема, Вченій раді факультету.  
В Університеті функціонує Студентський відділ (https://studviddil.lnu.edu.ua/pro-nas/), який надає соціальну, 
інформаційну та культурну підтримку студентам за допомогою інформаційно-просвітницької діяльності. У 
положенні про роботу Студентського відділу (https://studviddil.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_studviddil.pdf) відображені його повноваження, зокрема, щодо процедур призначення 
стипендій. Здобувачам також надає постійну підтримку Первинна профспілкова організація студентів.
Студентам також надається освітня, організаційна, консультативна та соціальна підтримка за допомогою 
студентського уряду (https://students.lnu.edu.ua/self-government/), наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених, діяльність якого регулюється відповідним Положенням (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf).
Особлива соціальна підтримка надається студентам-сиротам та студентам, які позбавлені батьківського піклування, 
а також студентам віком від 18 до 23 років, які під час навчання втратили батьків, та студентам з інвалідністю І та ІІ 
груп (http://studviddil.lnu.edu.ua/). Ця категорія студентів звільняється від оплати за проживання в гуртожитках.
Студенти факультету можуть отримати юридичні консультації щодо всіх питань в юридичному відділі Університету.
Студенти мають можливість скористатися Форумом кар'єри (https://lnu.edu.ua/forum-karjery/), щоб взаємодіяти з 
потенційними роботодавцями, брати участь у тренінгах з навчання написання резюме та самопрезентації від різних 
компаній. 
Центр соціального розвитку та громадських ініціатив https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-
units/center-of-social-development-and-public-initiatives/ проводить різноманітні заходи, спрямовані на 
інформування та консультування та соціальну підтримку здобувачів https://lnu.edu.ua/dlia-studentiv-universytetu-
provely-treninh-sotsialna-adaptatsiia-studentiv-vpo-v-umovakh-viyny/?
fbclid=IwAR10WKmndfSAUrdKgKLJu943tfs0oAEFE0rwiiMGQ98Or70sa3V2fnNIKRw 
За результатами опитування рівнем інформаційної, консультаційної, соціальної підтримки цілком задоволені 66,7% 
здобувачів.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті забезпечення умов навчання для людей з особливими освітніми потребами регулюється Статутом 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf) та Положенням про організацію освітнього 
процесу в університеті (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Відповідно 
до цих документів здобувачі вищої освіти мають право на академічну відпустку (у разі стану здоров'я, призову на 
військову строкову службу в разі втрати права на відстрочку, сімейних обставин тощо) або перерву в навчанні зі 
збереженням окремих прав; доступ до спеціальних навчально-реабілітаційних послуг та інфраструктури 
університету відповідно до медико-соціальних показань при наявності обмежень життєдіяльності, що обумовлені 
станом здоров'я тощо https://lnu.edu.ua/informatsiia-pro-umovy-dostupnosti-osib-z-invalidnistiu-ta-inshykh-malomobil-
nykh-hrup-naselennia-do-prymishchen/. Для доступу до аудиторій і лабораторій в Університеті є мобільний сходовий 
підйомник PTR-130, який, у разі потреби, придатний для переміщення у необхідний корпус. 

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

У Статуті Правилах внутрішнього розпорядку, зазначено про право здобувачів вищої освіти на захист від будь-яких 
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форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.
При Вченій раді університету діє Комісія з питань етики та професійної діяльності, яка в своїй роботі керується 
Положенням про Комісію з питань етики та професійної діяльності ЛНУ імені Івана Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-comission.pdf). Основна мета комісії полягає в 
сприянні дотриманню етичних принципів і стандартів, фундаментальних принципів академічної доброчесності та 
вирішенню конфліктних ситуацій між членами університетської спільноти. Серед основних її завдань – це 
підготовка рекомендацій щодо покращення культури поведінки членів університетської спільноти й поширення 
етичних цінностей; забезпечити 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; забезпечити вирішення конфліктних ситуацій, які виникають в освітньому 
середовищі пов’язаних з корупційними проявами із залученням уповноваженої особи з питань запобігання та 
протидії корупції (https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/fighting-corruption/).
Усі конфліктні ситуації на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій вирішуються на рівні кафедр, а у разі 
потреби – у деканаті із залученням декана чи заступника декана із виховної роботи та на Вченій раді факультету 
електроніки та комп’ютерних технологій. У випадку не вирішення конфліктної ситуації в межах факультету, справа 
передається у Комісію з питань етики та професійної діяльності Університету. 
В Університеті працює Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції – доцент Іваночко Ірина 
Богданівна. Про вчинення корупційних або пов’язаних з ними правопорушень можна повідомити письмово на 
поштову адресу ЛНУ (вул. Університетська, 1) або на електронну пошту – iryna.ivanochko@lnu.edu.ua, або на «гарячу 
лінію» +38 (032) 239-42-61. Ця інформація міститься за посиланням: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-
%20tomorrow/documents/fighting-corruption/ . З будь-яких конфліктних питань, включаючи питання, пов’язані із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) студенти можуть звернутися анонімно на телефон 
довіри (032)239 4271  (https://lnu.edu.ua/telefon-doviry/ ) або написати на helpline@lnu.edu.ua чи надіслати 
повідомлення у Центр підтримки студентів у телеграмі – @profkomlnu. 
Конфліктних ситуацій на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій, пов’язаних з сексуальним 
домаганням та корупцією, 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

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  регулюють дане питання. Вони є у вільному доступі на сайті 
Університету в розділі Документи https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-
process/.

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

Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
ЛНУ імені Івана Франка передбачають, що відставами для перегляду освітніх програм є зміни у законодавстві 
(прийняття Стандарту або змін до нього), результати опитування здобувачів, пропозиції роботодавців тощо. 
Результати опитування обговорюються на засіданні кафедри. Окрім  цього проводиться моніторинг локальний та 
загальноуніверситетський. Локальний моніторинг проводять викладачів шляхом подання анкет-опитувань в кінці 
курсу з метою з’ясування проблемних для здобувачів моментів при викладанні свої дисципліни. 
Загальноуніверситетський моніторинг проводиться Центром забезпечення якості освіти та полягає в опитуванні 
студентів, випускників та роботодавців щодо їх задоволеності ОП, її компонентами, організацією і забезпеченням 
освітнього процесу, викладацьким складом. Механізм оновлення ОП регулюється п.4.8 та описаний в розділі 3 
Методичних рекомендацій і таку послідовність спочатку робоча група працює над проектом разом зі 
стейкхолдерами, потім виносить проект на засідання  кафедри. Далі проєкт йде на вчену раду факультету, яка 
здійснює перевірку збалансованості та реалістичності програми з врахуванням пропонованих змін, раціональності 
розподілу кредитів, повноту документального забезпечення та відповідність освітньої програми Ліцензійним 
умовам. Затверджує зміни до ОП  Вчена рада Університету.  Підставами для перегляду освітньої програми у 2022 
році були пропозиції стейкхолдерів щодо затребуваних на ринку праці компетентностей та програмних результатів 
навчання, які вимагали корегування переліку та послідовності викладання окремих дисциплін. В результаті 
останнього перегляду було введено новий ОК Основи вбудованих систем (4 кредити, іспит) для цього було зменшено 
кредитність таких ОК 8, 13, 15, 16, 18. Замінено деякі предметів, наприклад, Засоби інженерії даних –  на  Методи та 
технології інженерії даних, Програмування конфігурованих цифрових систем – на  Операційні системи реального 
часу, Засоби інженерії даних – на Методи та технології інженерії даних, оновлено перелік вибіркових дисциплін, 
зокрема « Мова програмування Python» замінено на « Професійний Python», «Хмарні засоби» доповнено, 
розширено  і сформульовано як «Хмарні засоби та технології» ОК «Цифрова та аналогова електроніка» замінено на 
ОК «Проектування пристроїв цифрової та аналогової електроніки».

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 
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до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі освіти брали участь у дискусіях та подавали пропозиції щодо перегляду та схвалення освітньої програми.  
При оновленні ОПП 2022 року до складу робочої групи було долучено студента 3  курсу групи  факультету 
електроніки та комп’ютерних технологій Лотошинського А.Р. При підготовці нової редакції освітньо-професійної 
програми були враховані узагальнені пропозиції, які студенти подавали безпосередньо викладачам дисциплін, так і 
під час обговорень на засіданнях методичної та вченої рад за участі студентського самоврядування. Наприклад, було 
вирішено трансформувати курси Веб-технології та Веб-програмування у двосеместровий курс Веб-технології та 
програмування з метою забезпечення цілісного підходу до вивчення веб-технологій з акцентом на максимальне 
наближення змісту курсу до реальних виробничих умов. Ще одним прикладом врахування запитів здобувачів освіти 
є введення в програму курсу Операційні системи реального часу, який відображає сучасні тенденції в розвитку 
інженерії програмного забезпечення вбудованих систем. 

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

Відповідно до Положення про студентське самоврядування ЛНУ імені Івана Франка 
(https://students.lnu.edu.ua/selfgovernment/wp-content/uploads/2020/09/Polozhennia-2019-z-pechatkoiu.pdf ) органи 
студентського самоврядування Університету мають право брати участь в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітнього процесу. Це право реалізується через участь своїх представників у роботі Вченої ради 
факультету та взаємодії студентів із деканатом. Як випливає з аналізу пропозицій студентського самоврядування, 
найактуальнішими для студентів є питання відповідності наповнення освітньої програми вимогам ринку праці. 
Факультет цілковито поділяє прагнення студентів здобувати знання та практичні навички, які є найбільш 
затребуваними в ІТ-галузі, та максимально гнучко адаптувати структуру освітнього процесу під потреби ІТ-індустрії, 
забезпечуючи водночас високий науковий рівень змісту освіти.
Дієвим механізмом забезпечення якості освіти є опитування учасників освітнього процесу відповідно до Положення 
про організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Моніторинг якості освіти шляхом 
опитування проводять на особистому, дистанційному рівнях чи в онлайн-режимі. Результати опитувань 
враховуються в процесі перегляду навчальних планів, освітніх програм, а також при формування очікуваних 
результатів навчання і компетенцій.

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

Факультетом електроніки та комп’ютерних технологій налагоджена тривала та плідна співпраця як з окремими 
компаніями з галузі інформаційних технологій, так і з спільнотою ІТ-спеціалістів та компаній Львова “Львівський ІТ 
Кластер”. Представники ІТ Кластера беруть активну участь на всіх етапах впровадження освітньої програми — від 
планування наповнення, усестороннього супроводу дисциплін і до переглядів його змісту. На численних 
методичних нарадах за участі ІТ Кластера, відбувалися детальні конструктивні обговорення робочих програм всіх 
основних освітніх компонент програми. Найбільшу участь у формуванні та модернізації освітньої програми взяли 
компанії GlobalLogic, EPAM, SofServe, Infineon, Vakoms. Завдяки такій співпраці досягнуто максимальної 
актуальності змісту навчальних програм, що відповідають найсучаснішому науково-технологічному рівню ІТ галузі. 
Представники компаній залучені безпосередньо до викладацької роботи (наприклад, асистенти кафедри системного 
проектування Парубочий В.О., Кушнір В.В., Рибак А.В.) Крім того, співробітник компанії EPAM Гура В.Т бере участь 
у менторстві студентського гуртка з автоматизації тестування програмного забезпечення на кафедрі 
радіоелектронних і комп’ютерних систем (https://electronics.lnu.edu.ua/news/kafedra-radioelektronnykh-i-komp-
iuternykh-system-zaproshuie-do-uchasti-u-hurtku-treninhu).

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

Оскільки освітня програма ще немає випускників, то робота з майбутніми випускниками наразі тільки планується. З 
цією метою в Університеті діє Відділ кар'єрного розвитку та співпраці з бізнесом (https://work.lnu.edu.ua/) як 
підрозділ Центру маркетингу та розвитку. Основні напрями його діяльності — комунікація зі студентами й 
випускниками, організація заходів «Форум кар’єри», «День кар’єри ЄС» (ознайомлення та поширення інформації 
про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості), «Майстерня кар’єри» (майданчик для зустрічі молоді і 
представників бізнесу) тощо.

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

Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми забезпечується Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf ). Система забезпечення якості освіти забезпечує реагування на 
виявлені недоліки в освітній діяльності. Крім того, на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій 
здійснюється щосеместрові опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін та 
об’єктивності оцінювання. Виявлені недоліки розглядаються на засіданнях кафедр, навчально-методичній та Вченій 
радах факультету. За результатами перевірки ЦЗЯО було рекомендовано переглянути і оновити інформацію в 
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силабусах, зокрема рекомендовану літературу, деталізувати критерії оцінювання окремо для кожного виду 
навчальної діяльності; у навчальному плані збільшити перелік вибіркових дисциплін для розширення 
індивідуальної траєкторії здобувачів, урівняти кредитність вибіркових дисциплін, ввести дисципліни, які б 
забезпечили набуття м’яких навичок, наприклад таких як критичне мислення та аналітичні навички, 
стресостійкість та гнучкість, навички аргументації, розв’язання проблем та генерації ідей, психологія комунікацій, 
емоційний інтелект тощо.

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

Акредитація  освітньої програми проводиться  вперше.

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

Участь академічної спільноти Університету в забезпеченні якості освітньої програми визначаються Статутом ЛНУ 
ім. Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Положенням про систему
внутрішнього забезпечення якості освіти у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf), Методичними рекомендаціями щодо розроблення, затвердження, 
моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у ЛНУ імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf). На всіх етапах провадження освітньої діяльності відбувається 
взаємодія учасників навчального процесу з метою досягнення максимальних програмних результатів. Кафедри як 
базовий структурний підрозділ несуть повну відповідальність за реалізацію освітньої програми і процедур 
внутрішньої системи забезпечення якості: експертизу якості програми, діагностику результатів навчання, 
забезпечення якості викладацького складу, з’ясування думки стейкхолдерів. На Вчених радах факультету та 
Університету активну участь у вдосконаленні освітньої програми беруть також наукові співробітники, аспіранти, 
студенти. Важливу роль у залученні академічної спільноти до внутрішньої системи забезпечення якості відіграє
розроблена в Університеті система опитувань студентів працівників, викладачів, випускників та роботодавців щодо 
якості освітнього процесу (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf).

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

Розподіл відповідальності між структурними підрозділами Університету в контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти визначений Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у ЛНУ ім. І.Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). 
Університетський рівень контролю за якістю освіти здійснюється ректором, проректорами, Вченою радою, Центром 
забезпечення якості освіти. Робочим органом Вченої ради Університету, відповідальним за організацію, 
забезпечення та контроль системи вн. заб. якості освіти є Комісія з навчально-методичної роботи. Основні завдання 
ЦЗЯО закріплені у Положенні про центр забезпечення якості освіти https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf У підпорядкуванні ЦЗЯО є навчально-методичний відділ, відділ 
менедж. якості осв. процесу та відділ ліцензування та акредитації. Кожен з цих відділ виконує свої певні функції для 
забезпечення якості освіти. Наприклад, дидактично-методичний сектор НМВ розробляє рекомендації  щодо 
навч.планів, роб. програм, щодо формування варіативної частини ОП тощо. Сектор орг. заб.освітнього процесу НМВ 
займається організацією практик та ін. Факультетський рівень організації та контролю за якістю вищої освіти 
реалізується Вченою радою факультету, методичною радою, деканом факультету, його заступниками, завідувачами 
кафедрами та науково-педагогічними працівниками.

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?

Основними документами, які регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в Львівському 
національному університеті імені Івана Франка є  Статут https://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 факультет електроніки та комп’ютерних технологій https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/07/regfac_electronics.pdf  Положення про оцінювання роботи та визначення рейтингів 
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників  https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_preparation.pdf Положення про організацію освітнього процесу https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf, Положення про визнання та перезарахування результатів 
навчання учасників академічної мобільності https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-academic-
mobility.pdf, Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/, Положенням про 
апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf  тощо. Всі документи є у вільному доступі на сайті Університету за 
покликанням  https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/ .
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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://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/121-Inzheneriia-prohramnoho-zabezpechennia-bak-2023-proiekt.pdf 

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

https://electronics.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/OPP_121_IPZ_2022_N.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони:
• освітню програму розроблено на основі найкращих світових програм підготовки ІТ-фахівців, рекомендацій ACM та 
IEEE;
• залучення до викладання дисциплін фахівців, які мають практичний досвід роботи в IT компаніях;
•  функціонування університетського та факультетського Віртуального навчального середовища для здобувачів 
вищої освіти та науково-педагогічних працівників ОП;
• постійна інформованість учасників освітнього процесу щодо розвитку інформаційних технологій через участь 
науково-педагогічних працівників у міжнародних науково-практичних конференціях;
• висока кваліфікація та досвідченість науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації ОП;
підвищення кваліфікації викладачів у провідних ІТ-компаніях через участь у курсах IT компаній за відповідними 
дисциплінами та на курсах підвищення кваліфікації для викладачів;
• в межах цієї програми здобувачі можуть побудувати індивідуальні траєкторії по затребуваних на ринку праці 
напрямах, зокрема таких як Інженерія програмного забезпечення систем наук про дані та штучного інтелекту DS 
and AI System Software Engineering  та Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем Embedded System 
Software Engineering;
• ОП відповідає сучасним запитам  ринку праці, де інженерія програмного забезпечення є однією з найбільш 
затребуваних спеціальностей на ринку фахівців ІТ індустрії;
• підготовка розробників програмного забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій, які 
здатні поєднувати самостійну реалізацію складних ІТ проектів з навичками командної роботи
• створення сприятливих умов для наукової діяльності студентів та їх участі у реалізації завдань наукових тем 
кафедр.
• налагоджені партнерські відносини з провідними ІТ-компаніями;
• навчальна практика з проектної роботи, виробнича практика в ІТ компаніях, зимові та літні школи з 
програмування та професійної англійської мови, командна робота з виконання ІТ-проектів, формування Soft Skills;
- Потужна матеріальна база
Слабкі сторони:
• відсутність дуальної освіти в межах ОП;
• недостатньо розвинена академічна мобільність здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП;
• відсутність курсів, які викладаються англійською мовою

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

Розвиток таких технологій, як  штучний інтелект, інтернет речей, хмарні технології та інших передових сучасних 
технологій однозначно пов’язаний з розробкою програмного забезпечення. Розвиток освітньої програми буде 
відбуватись через відслідковування змін на ринку праці, для модифікації загальних і фахових компетентностей, а 
також програмних результатів навчання для удосконалення фахової підготовки здобувачів.
Перспективи розвитку освітньої програми упродовж найближчих 3 років узгоджуються з стратегією розвитку 
Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/strategy- 
2021-2025.pdf) і факультету електроніки та комп’ютерних технологій зокрема. Удосконалення ОП 
здійснюватиметься шляхом проведення наступних заходів:
- регулярних зустрічей з стейкхолдерами програми для відслідковування тенденцій розвитку ІТ галузі та перегляду 
;і оновлення дисциплін фахового спрямування;
- підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу шляхом участі в міжнародних наукових конференціях, 
школах, залученні здобувачів освіти до дослідницької та інноваційної діяльності;
- впровадження інноваційних технологій навчання та розвитку практики стартапів,
- запровадження окремих елементів дуальної освіти;
- розширення баз практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
- викладання окремих лекцій або фахових дисциплін англійською мовою;
- активізації академічної мобільності учасників освітнього процесу.
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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: Іваночко Ірина Богданівна

Дата: 21.03.2023 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

ОК 26 Операційні 
системи, системне 
програмування

навчальна 
дисципліна

OK_26_syl.pdf zsDMt/f1ylzPbACeG
O7/Zds2dlp6j7lgQoy

mi9SjvII=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, обладнаний 
комп’ютерами з подвійним 
завантаженням операційних 
систем і з підтримкою VT-
x/AMD-V компілятори мови С 
(GCC).
LMS Moodle

ОК 27 Патерни 
проектування

навчальна 
дисципліна

OK_27_syl (1).pdf 4XJ4ID9htSOC5V/u
FyxMnJH3WC5Yq4e

p8WvIUL6tPLc=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Git, GitHub, 
Gitlab, PyCharm Community 
Edition, сервіс побудови UML-
діаграм diagrams.net, Python 3, VS 
Code, PyDev - Python IDE for 
Eclipse

ОК 29 Право в ІТ навчальна 
дисципліна

OK_29_syl.pdf /5Ci0IPIYfNaKPn9V
n2Xi4+UWknz6gG/5

xl1KQmtTic=

Програми та сервіси MS Teams, 
Zoom
Публічні реєстри у вільному 
доступі: Єдиний державний 
реєстр судових рішень, Єдиний 
державний реєстр нерухомого 
майна, Єдиний державний реєстр 
юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських 
формувань.

ОК 28 Функціональне 
програмування

навчальна 
дисципліна

OK_28_syl.pdf bw+kuB/6Um0zvJyh
aAf04b5V2YPcMY1J

knET2Xq2ZJo=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, Python, 
Notepad++, PyCharm Community 
Edition

ОК 30 Цифрова 
обробка інформації

навчальна 
дисципліна

OK_30_syl.pdf yMs87LqaJTC53LLy
uW13DzOTR3Y+3HS

3quLCsbV8tOo=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Zoom, Moodle, 
Python, C#, PyCharm Community 
Edition, Visual Studio Community 
Edition

ОК 31 Методи та 
технології інженерії 
даних

навчальна 
дисципліна

OK_31_syl.pdf RuElM2IHUMadFyS
Pfq+uhm4VI3zqe5Ex

UOiaaWxqt68=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, мова 
програмування Python, open 
source  веб-інтерактивне 
обчислювальне середовище 
Jupyter, Community Edition 
PyCharm

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

навчальна 
дисципліна

OK_33_syl.pdf wvq9Hc5vtZYXjD1Ah
tZrWoDRt2nfKlPfM

Nj0aOe5fn4=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, Git, 

ОК 34 Архітектура ПЗ навчальна 
дисципліна

OK_34_syl.pdf yWRm7iUtpfR+NNH
+DcIXir2JztWHxjpk

aG8R0ZmMIAw=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Git, GitHub, 
Trello

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

навчальна 
дисципліна

OK_35_syl.pdf N6P31Xfmh//Xh/teT
aQV1Pxg+9lVTrWXa

x2v8Jb3WIM=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams. 
Вільнопоширюване ПЗ Apache 
JMeter, Selenium 

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

навчальна 
дисципліна

OK_36_syl.pdf cy4VPBoZOEKqsCJv
A7VuEp8oXrw65nTu

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 



aIe3LpfRjnU= сервіси MS Teams, LMS Moodle, 
Office 365, Project Libre, Project 
Plan 365

ОК 37 Операційні 
системи реального 
часу

навчальна 
дисципліна

OK_37_syl.pdf wiCOg46nBKvNP1Nj
7epRGFiGQRu2+V7l

tisZhKcStk4=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, лабораторні 
макети (зразки development kits з 
процесорами STM32 та ESP32) 
програми та сервіси MS Teams, 
Moodle, репозиторії з вихідним 
кодом

ОК 38 програмування 
вбудованих та 
конфігурованих 
систем

навчальна 
дисципліна

OK_38_syl.pdf Xw0fgjwjwv/ze3Jjxe
H7TMgw71RqcwAv6

wkIOrfbPpQ=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси Google Meet, GitHub
IDE Code::Blocks з C++ 
компілятором, IDE PyCharm 
Community Edition. Arduino Nano, 
Raspberry Pi, сканер відбитків 
пальців DY50, відеокамера.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

навчальна 
дисципліна

OK_39_syl.pdf E4P9cH2O/O/JDSqa
ois8ce0ZeB3t3JslN/c

GShCITII=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Git, GitLab, 
Jenkins, Jira 

ОК6 Фізичне 
виховання

навчальна 
дисципліна

OK_06_syl.pdf hDuHrh9eEceCYXG
VKv5XbLPzgp/lYVGl

zGFEd5QNf94=

Спортивний комплекс та 
спортивний інвентар відповідно 
до виду спорту.
Програми та сервіси MS Teams, 
соціальні мережі (Telegram, Viber)

ОК23 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

OK_23_syl.pdf hm9zc3eS0ytzUf4xT
G33kFf7SXK9D8Iztp

YGj6ISI/s=

Мультимедійне обладнання, 
програми та сервіси MS Teams, 
Moodle

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

підсумкова 
атестація

OK_25_bak_rob.pdf 0KLd//xDjeKNXSD
N945u3t7vaxCSMtd
NiyU0EKWOsow=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, С, С++, 
С#, Java, PhP, Python, Visual 
Studio Community Edition, 
PyCharm Community Edition, Qt

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

практика OK_32_navch_prac.
pdf

Q8O9v5/smmR6v4iX
RbRz3Cs7oPFiaYxeU

DRBAswzTK8=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, С, С++, 
С#, Java, PhP, Python, Visual 
Studio Community Edition, 
PyCharm Community Edition, Qt

ОК 22 Інформаційна 
безпека програм та 
даних

навчальна 
дисципліна

OK_22_syl.pdf CyS5UwxGslXTN0jQ
1c/xS64vur8ySqe481

D5VXCs0PA=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Git, GitHub, 
Moodle

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

практика OK_24_vyr_prac.pd
f

+hO3y1fd43HnE9w0
fYNimfMWrtmC6Qy

BkOZHlUDV9+g=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, С, С++, 
С#, Java, PhP, Python, Visual 
Studio Community Edition, 
PyCharm Community Edition, Qt

ОК 21 Методи та 
технології обчислень

навчальна 
дисципліна

OK_21_syl.pdf 4baCdwlmlNbgZTvZ
4pOhNmkvzQtRr7N
UDQ1PRQkUMnY=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, Ubuntu, 
IDE Geany

ОК 19 Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні процеси

навчальна 
дисципліна

OK_19_syl.pdf o8tT8KOXB69k97zP
9AsLZ3iUwvdrTKKo

WfylnCpCVDs=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, середовище для 
програмування мовою R.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

OK_01_syl.doc.pdf VUYUmnV4jjXoNE+
Oap1QB87Oj+hfrNE

XDyS+NkV+l7k=

Мультимедійне обладнання, 
програми та сервіси MS Teams

ОК 2 Історія України навчальна 
дисципліна

OK_02_syl.pdf U3kLdb9JxcTObU+
w31xlNrT2LFwrkVZ

N21zy98JpyTg=

Мультимедійні пристрої



ОК 3 Історія 
української культури

навчальна 
дисципліна

OK_03_syl.pdf tLCO+FxWFKgPheB
/PmYnnybTavgEWp

oYsxzL9lEiyc8=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, 
соціальні мережі (Telegram, Viber)

ОК 4 Іноземна мова навчальна 
дисципліна

OK_04_В2_syl.pdf 89GPGRvLXWvKl8O
5MO5/iSbrnYeIWbx
JvbTWV9mdNB8=

Комп’ютерне обладнання, 
програми та сервіси MS Teams, 
Moodle

ОК 5 Філософія навчальна 
дисципліна

OK_05_syl.pdf GiTiYnW85Ly1nw8m
oAfm9zTYZr9JxR81c

Mt109xu0k8=

Комп’ютер/мобільний телефон; 
корпоративна пошта; доступ до 
навчальної платформи Moodle; 
програми та сервіси MS Teams, 
Zoom

ОК 7 Вища 
математика

навчальна 
дисципліна

OK_07_syl.pdf XkN/z06CIQW5TfG
TmfUBFjZPN7z3u21

Tvar8BfmrD1k=

Мультимедійне обладнання, 
програми та сервіси MS Teams, 
Moodle

ОК 9 Комп'ютерні 
інформаційні мережі 
та системи

навчальна 
дисципліна

OK_09_syl.pdf IIPpLreh2dG7nveGk
gcrwNT7nxIlbGldX5

KmKOVtqFY=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS, Moodle, Zoom, 
BigBlueButton, nginx, apache, 
docker, linux, netdata, ansible, 
jenkins, cisco packet tracer, 
openvpn, wireshark (open source), 
MS Office

ОК 10 Основи 
програмування

навчальна 
дисципліна

OK_10_syl.pdf GDJNPpQop4p5G1m
x4W58yE/yvhP7z4Z
oyHqCEs4uQDU=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, 
Code::Blocks, онлайн компілятор 
мови програмування Сі 
https://repl.it/languages/c.

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

OK_11_syl.pdf aT76uJmVNxHnpKR
iw+sAl3kdoWMfGCV

paf+FNbHS3Ew=

Комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, Git, 
GitHub, Trello, Python, GitHub 
Pages

ОК 12 Дискретна 
математика

навчальна 
дисципліна

OK_12_syl.pdf 9gMBgozY3Xg050cT
0fokiTpmX1/mWHI

0H6c+hqsimh0=

Мультимедійне обладнання 
(проектор), комп’ютерний клас, 
інтегральне середовище розробки 
(IDE) з компілятором C/C++ 
(напр. Code::Blocks), сервіси MS 
Teams, Moodle

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

навчальна 
дисципліна

OK_13_syl.pdf vnx505o1VJXvmOYZ
pJUvpagJb4XAETU

Z1vCA81BwN0w=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, MS Teams, 
Moodle, середовище розробки із 
компіляторами C++

ОК 14 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.1)

навчальна 
дисципліна

OK_14_syl.pdf fRWWrCwpgNS3SZg
U+vYbP0cvaySiWDi

NorLQUVye3fU=

Комп’ютерний клас, програми та 
сервіси MS Teams, Moodle, Git, 
GitHub Pages, Visual Studio Code

ОК 15 Алгоритми і 
структури даних

навчальна 
дисципліна

OK_15_syl.pdf BhqgLuNw6FHeOHj
r2NcA8J8iCPCG7cyg

MbYSQ+S3K2Q=

Мультимедійне обладнання 
(проектор), комп’ютерний клас, 
інтегральне середовище розробки 
(IDE), сервіси MS Teams, Moodle

ОК 16 Бази даних навчальна 
дисципліна

OK_16_syl (1).pdf cGJC5dgfq7qW6qSh
HHcVris1Kf4xnuW7

00VlFOyRVgM=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, Moodle, 
Інтегральне середовище розробки 
(IDE) Microsoft SQL Server / 
MySQL

ОК8 Архітектура 
комп'ютерів та 
комп'ютерна 
електроніка

навчальна 
дисципліна

OK_08_syl (1).pdf 9eq0SnIBec0j9sI40d
CHAoOjHo+CBclFEf

QvqE+dKlo=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, середовище 
інструментального  
програмного  комплексу  Multisim 
10 (12, 14, 15) (freeware, 
shareware), Moodle, лабораторія 
комп'ютерної електроніки. 
оригінальні схемотехнічні 
макети з комп’ютерної  
електроніки, вимірювальні  
прилади  (мультиметри, 
генератори, осцилографи, 
джерела живлення).



ОК 17 Основи 
вбудованих систем

навчальна 
дисципліна

OK_17_syl (2).pdf 9FVmJOkwdHlZ8G4
dilBw4TrQRYmOrda

0rRmbpSYBqOY=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, Moodle, 
Zoom. MpLabX IDE, FreeRTOS.

ОК 18 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.2)

навчальна 
дисципліна

OK_18_syl.pdf Fg+UN5SYkUMR0sx
cV81GwU2qkpXN2/j

QkNTAFBq3Oy4=

програми та сервіси MS Teams, 
Moodle, Git, GitHub Pages, Visual 
Studio Code

ОК 20 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

навчальна 
дисципліна

OK_20_syl.pdf TQPILOrOQeisEVaE
cYNwmNuel04k7Qh

BuKCddM64n1o=

Мультимедійне обладнання, 
комп’ютерний клас, кластер 
паралельних та розподілених 
обчислень, кластер GPU. 
Програми та сервіси MS Teams, 
LMS Moodle, ОС Ubuntu, gсс, 
OpenMPI, CUDA Toolkit.

 
* 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

21582 Зеліско 
Галина 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Механіко-
математичний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
080101 

Математика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016631, 

виданий 
13.11.2020, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

035347, 
виданий 

31.05.2013

21 ОК 7 Вища 
математика

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1998, 
спеціальність – 
математика, 
кваліфікація - 
математик, викладач 
(диплом: серія ВК № 
10613280 від 
19.06.1998 р.);
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.01.06 - алгебра і 
теорія чисел
(ДК № 016631 від 
13.11.2002)
Доцент кафедри 
вищої математики
(серія 12ДЦ  № 
035347 від 31.05.2013)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Зеліско 
Г.В. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

Стажування в 
Інституті прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. 
Я.С.Підстригача НАН 
України з 02.03.2020 
по 26.04.2020. Наказ 



№789 від 21.02.20.  
Тема: Вивчення 
структури матриць 
над квадратичними 
кільцями. Довідка 
№75-2/129 від 
01.09.2020.
П.1. 
1. Ladzoryshyn N. B. 
Matrix Diophantine 
equations over 
quadratic rings and 
their solutions / N. B. 
Ladzoryshyn, V. M. 
Petrychkovych, H. V. 
Zelisko // Carpathian 
Math. Publ. – 2020. – 
Vol. 12, No 2. – P. 368–
375.
2. Зеліско В. Р. Про 
еквівалентність та 
факторизацію 
кронекерівського 
добутку матриць / В. 
Р. Зеліско, Г. В. 
Зеліско // Прикл. 
проблеми мех. і мат. – 
2019. – Вип. 17. – С. 
11–16.
П.3. 
1. Зеліско В. Р. Основи 
лінійної алгебри і 
аналітичної геометрії. 
Навчальний посібник 
з грифом МОН / В. Р. 
Зеліско, Г. В. Зеліско. 
– Львів : Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2011. – 
326 с.
2. Зеліско В. Р. 
Лінійна алгебра і 
аналітична геометрія. 
Практикум. 
Навчальний посібник 
з грифом МОН / В. Р. 
Зеліско, Г. В. Зеліско. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2014. – 
374 с.
П.4. 
1. Зеліско Г. В. 
„Аналітина геометрія 
в прикладах та 
задачах” для студентів 
фізичного факультету 
/ Г. В. Зеліско, Л. Л. 
Стахів. – Львів : 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2016. – 
79 с.
2. Зеліско Г. В. 
„Методичні вказівки 
та індивідуальні 
завдання з вищої 
математики. Частина 
1” для студентів 
географічного 
факультету / Г. В. 
Зеліско, Л. Л. Стахів. – 
Львів : Львівський 
національний 
універ¬ситет імені 
Івана Франка, 2017. – 
47 с.
3. Зеліско Г. В. 
„Методичні вказівки 
та індивідуальні 



завдання з вищої 
математики. Частина 
2” для студентів 
географічного 
факультету / Г. В. 
Зеліско, Л. Л. Стахів. – 
Львів : Львівський 
національний 
універ¬ситет імені 
Івана Франка, 2017. – 
42 с.
П. 12.
1. H. Zelisko. On acts 
with the insertion-of-
factor-property and 
two-sided subacts / H. 
Zelisko // 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 
Kirichenko. – 2017. – P. 
145.
2. Зеліско Г. Про 
максимальні 
радикали в категорії 
полігонів / Г. Зеліско 
// Сучасні проблеми 
механіки і 
математики: збірник 
наукових праць // 
Інститут прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я. С. 
Підстригача НАН 
України – 2018. Т. 3. – 
С. 203.
3. V. Zelisko. On 
equivalence and 
factorization of the 
Kronecker product of 
matrices / V. Zelisko, 
H. Zelisko // XII 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 215th 
anniversary of V. 
Bunyakovsky. – 2019. – 
P. 134–135.
4. H. Zelisko. Linear 
matrix equations over 
quadratic rings with 
involution / H. Zelisko 
// The 13th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine. 
– 2021. – P. 86.
5. H. Zelisko. On 
classical right duo-acts 
and strong right duo-
acts / H. Zelisko // 
International Algebraic 
Conference “At the End 
of the Year” 2021. – 
2021. – P. 31.

330874 Шувар 
Роман 
Ярославович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ФM 037249, 
виданий 

17.01.1990, 
Атестат 

доцента AP 
004139, 
виданий 

26.06.1996

34 ОК 20 
Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1982 р, 
радіофізика і 
електроніка, 
радіофізик (В-1 № 
530830).
Кандидат фізико-
математичних наук 
(ФМ № 037249 від 
7.06.1989 р.), 01.04.10- 
фізика 
напівпровідників і 
діелектриків.



Доцент кафедри 
фізики 
напівпровідників (ДЦ 
АР №004139 від 
26.06.1996 р.)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Шувара 
Р.Я. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 8, 9, 14, 
15, 19, 20 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
Стажування:
1. НУ “Львівська 
політехніка”, Інститут 
комп’ютерних наук та  
інформаційних 
технологій,  кафедра 
АСУ.
20 березня 2018р. - 20 
червня 2018р. та 17 
вересня 2018р. - 18 
грудня 2018р. Наказ 
№950 від 20.03.2018р.
2. НУ «Львівська 
політехніка», Інститут 
комп’ютерних наук та 
інформаційних 
технологій,  кафедра 
САП  26 листопада 
2012 р. – 26 травня 
2013 р. Наказ №3983 
від 09.11.2012 р.
Підвищення 
кваліфікації.
1. Корпоративна 
навчальна програма 
“Управління 
університетом. Школа 
лідерства”.  Lviv 
Business School. 
Жовтень 2018 — 
квітень 2019.
2. Навчальна 
програма “Проектний 
підхід у вищій освіті”. 
Компанія GlobalLogic. 
Жовтень 2019 — 
грудень 2019. 60 
годин. Сертифікат № 
1312-6.
3. Workshop 
“Innovative University: 
Technologies Transfer 
across Boundaries”. 
German -Ukrainian 
Technology Transfer 
University Partnership. 
December 2019.
4. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій   Data 
Engineering and 
Security (DES 2020). 
120 год. 4 кредити 
ECTS. 20.01.2020 – 
31.01.2020 р.
5. IT Ukraine 
Association Teacher’s 



Intership program. 
June — August  2020. 
108 hours. Certificate 
№ 321.
6. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій   Data 
Engineering and 
Security (DES 2021). 
120 год. 4 кредити 
ECTS. 25.01 – 
5.02.2021 р.
7. Artificial  Intelligence 
Technologies Summer 
School 2021. Lviv Ivan 
Franko National 
University. GlobalLogic.  
120 hour/ 4 ECTS 
credits. 21.06 – 06.07. 
2021 р.
8. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій   Data 
Engineering and 
Security (DES 2022). 
120 год. 4 кредити 
ECTS. 24.01 – 
4.02.2022 р.
9. Artificial  Intelligence 
Technologies Summer 
School 202. Lviv Ivan 
Franko National 
University. GlobalLogic.  
120 hour/ 4 ECTS 
credits. 27.06 – 08.07 
2022 р.
10. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій   Data 
Engineering and 
Security (DES 2023). 
120 год. 4 кредити 
ECTS. 23.01 – 
3.02.2023 р.
11. Літня школа 
Artificial  Intelligence 
Technologies Summer 
School 2021. Lviv Ivan 
Franko National 
University. GlobalLogic.  
120 hour/ 4 ECTS 
credits. 21.06 – 06.07 
2021 р.П.1.
П.1.
1. Lyashkevych M. Get a 
list of feature extractors 
based on feature 
importance techniques 
/M. Lyashkevych, V. 
Lyashkevych, R. Shuvar  
// Electronics and 
information 
technologies. 2022. 
Issue 20. P. 51–61.
2. Mysiuk I. , Mysiuk  
R., Shuvar R., Yuzevych 
V. Methods of analytics 
of big data of popular 
electronic newspapers 
on facebook// 
Electronics and 
information 
technologies. – 2022. – 
Vol. 19. – P. 66–74
3. P. Kulyk, I. 
Shcherbak, O. Kaskun, 
R. Shuvar, Effective 
mind mapping and its 
implementation using 
NoSQL database 
technologies, ISSN 



2224-087X. 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. 2021. 
Випуск 15. С. 3–15 
Electronics and 
information 
technologies. 2021. 
Issue 15. P. 3–15
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.15.1
4. Parubochyi V. O. 
Performance Evaluation 
of Self-Quotient Image 
Methods / V. O. 
Parubochyi, R. Y. 
Shuvar // Ukrainian 
Journal of Information 
Technologies, 2020. – 
Volume 2. – Number 1. 
P. 8–14. DOI: 
https://doi.org/10.2393
9/ujit2020.02.008
5. Kaskun O. Face 
emotion recognition 
with convolutional 
neural network / O. 
Kaskun, R. Shuvar, A. 
Prodyvus // Electronics 
and information 
technologies. – 2020. – 
Issue 13. – P. 38–49. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.13.4
6. Kushnir  V.  In game  
map generation using 
random pattern 
generation/ V. Kushnir, 
B. Koman, R. Shuwar // 
Electronics and 
information 
technologies. – 2020. – 
Issue 13. – P. 77 – 87. 
DOI: 
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Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій. 
Участь у проекті 
DS&IS Львівського ІТ 
кластеру у 2019-2022 
роках. 

317733 Суханов 
Максим 
Олександров
ич

Асистент, 
Суміщення

Юридичний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

6.030401 
правознавство, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 
доктора 

філософії H23 
000031, 
виданий 

09.01.2023

3 ОК 29 Право в 
ІТ

Львівський 
національний  
університет імені 
Івана Франка, 2018, 
спеціальність - право.
Доктор філософії в 
галузі права за 
спеціальністю 081 
Право. (дата захисту 
23.12.2022)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Суханова 
М.О. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 5, 12, 
14, 15, 19, 20 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Суханов М.О. 
Характеристика 
правового 
регулювання 
діяльності товариств з 
обмеженою 
відповідальністю та 
корпоративних прав 
їхніх учасників за 
правом країн ЄС ТА 
США. Науковий 
Вісник Ужгородського 



національного 
університету. Серія 
«Право». Випуск 
№57.Том №1. 2019. 
С.88-91.
2. Суханов М.О. 
Сутність і зміст 
корпоративного 
договору як підстави 
набуття 
корпоративних прав 
та обов’язків учасника 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Прикарпатський 
юридичний вісник. 
2019. №1. С. 70-73.
3. Суханов М.О. Роль 
статуту в механізмі 
правового 
регулювання 
корпоративних прав 
та обов’язків учасника 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Право і суспільство. 
2019. №6. С. 111-116.
4. Суханов М.О. 
Характеристика 
підстав набуття 
корпоративних прав 
та обов’язків учасника 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю в 
порядку 
правонаступництва. 
Підприємництво, 
господарство і право. 
2020. №4. С.48-53.
5. Суханов М.О. Право 
на участь в управлінні 
товариством з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Науковий Вісник 
Чернівецького 
юридичного інституту 
Одеської юридичної 
академії. Випуск №1. 
2020. С.43-46. 
(внесено до 
Міжнародної 
наукометричної бази 
«Index Copernicus 
International» 
(Польща).
6. Суханов М.О. 
Аналіз практики 
Верховного суду щодо 
судового захисту 
корпоративних прав 
учасників товариства 
з обмеженою 
відповідальністю. 
Право і суспільство. 
2021. №1. С.56-61.
7. Cуханов М.О. 
Переважні права 
учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю: 
окремі аспекти їх 
реалізації та захисту. 
Knowledge, Education, 
Law, Management. № 
8 (36). 2021. С. 126-
133.
П.3.



Корпоративне право / 
за заг. ред. проф. 
О.С.Яворської. – 
Дрогобич: Коло, 2019 
р. – 639 с. (автор 
розділів 
«Корпоративні права 
та обов’язки. 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Товариство з 
додатковою 
відповідальністю. 
Корпоративний 
договір.)
П.5.
Захист дисертації на 
здобуття ступеня 
доктора філософії в 
галузі права на тему 
“Корпоративні права 
та обов’язки учасника 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю” 
(дата захисту 
23.12.2022)
П.12.
1. Суханов М.О. 
Особливості виходу 
учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Збірник матеріалів 
XVII науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
приватного права» 
(Харків, 22 лютого 
2019 р.). Харків: Нац. 
Юрид. Ун-т ім. Я. 
Мудрого. С. 379-383.
2. Суханов М.О. 
Зловживання 
корпоративними 
правами та їх 
попередження в 
контексті оновлення 
законодавства Про 
ТОВ з обмеженою 
відповідальністю. 
Тези XVIII 
Міжнародної 
студентсько-
аспірантської наукової 
конференції 
«Актуальні проблеми 
прав людини, 
держави та правової 
системи». 18-19 квітня 
2019 року. Львів. С.89-
91.
3. Суханов М.О. 
Інформаційні права 
учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Збірник матеріалів 
Третьої Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
інтелектуального, 
інформаційного та ІТ 
права», м. Львів. 2019. 
С.150-156.
4. Суханов М.О. Щодо 
ролі локальних актів 
товариства з 



обмеженою 
відповідальністю в 
механізмі правового 
регулювання 
корпоративних прав 
та обов’язків учасника 
товариства. Збірник 
наукових праць за 
матеріалами XVІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Правовий захист 
корпоративних прав 
за законодавством 
України та країн 
Європейського 
Союзу». м. Івано-
Франківськ, 2019. С. 
222-226.
5.Cуханов М.О. До 
питання про ґенезу 
розвитку правового 
регулювання 
корпоративних прав 
та обов’язків учасника 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю в 
Україні. Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні: матеріали 
XXVI звітної науково-
практичної 
конференції (Львів, 6-
7 лютого 2020 р.): у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів: 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2020. С. 
208-212.
6. Суханов М.О. До 
питання про сферу дії 
корпоративних 
договорів у 
Великобританії та 
Сполучених Штатах 
Америки. Тези XIX 
Міжнародної 
студентсько-
аспірантської наукової 
конференції 
«Актуальні проблеми 
прав людини, 
держави та правової 
системи». 24 квітня 
2020 року. Львів. 
С.103-105.
7. Cуханов М.О. 
Класифікація 
корпоративних 
обов’язків учасників 
товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XXVII звітної науково-
практичної 
конференції (Львів, 6-
7 лютого 2021 р.) : у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 



Івана Франка, 2021. С. 
223-226
8. Суханов М.О. 
Особливості захисту 
корпоративних прав 
учасника товариства з 
обмеженою 
відповідальністю. 
Проблеми 
державотворення і 
захисту прав людини 
в Україні : матеріали 
XXVIIІ звітної 
науково-практичної 
конференції (Львів, 3-
4 лютого 2022 р.) : у 2-
ох ч. Ч. 1. Львів : 
Юридичний 
факультет Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка, 2022. С. 
208-210
П.14.
1. 2020 рік – Грицай 
Діана ІІ місце (ІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт з права, Одеса)
2. 2020 рік – Косович 
Володимир ІІІ місце 
(ІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт з права, Одеса)
3. 2021 рік – 
Горохівська Ірина І 
місце ((ІІ етап 
Всеукраїнського 
конкурсу наукових 
робіт з права, Одеса).
П.15.
Участь у журі III етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів (Олімпіада 
з правознавства, 
лютий 2022 року, ІІІ 
етап)
П.19.
Член ГО «Львівська 
правнича школа», 
Член «Асоціації 
правників України»
П.20.
юрист АО «Космеда, 
Куксов і Партнери» 
(2016-2020 рік), 
співзасновник та 
партнер Юридичної 
компанії  «ТМН» 
(2021 – досі).

211290 Свелеба 
Сергій 
Андрійович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

націрнальний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1987, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 006042, 

виданий 
20.09.2007, 

Диплом 
кандидата наук 

12 ОК 28 
Функціональне 
програмування

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1987 р., 
спеціальність - фізик-
оптик-дослідник,
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ФМ 
040700 від 27.02.1991)
Старший науковий 
співробітник кафедри 
оптоелектроніки та 
інформаційних 
технологій (АС 



ФM 040700, 
виданий 

05.09.1990, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006005, 
виданий 

08.06.2006

006005 від 
08.06.2006)
Доктор фізико-
математичних наук,  
01.04.07 – фізика 
твердого тіла (ДД 
006042 від 20. 09. 
2007 )
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Свелеби 
С.А. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 8, 12, 19 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
Стажування у 
Національному 
університеті 
“Львівська 
політехніка” з 
01.03.2019 по 
31.10.2019. Наказ 
№926-3-05 від 
13.03.19.  Тема: 
Онтологія бази знань. 
Довідка №875 від 
27.12.2019.
П.1.
1. Sveleba S. The Role of 
Sample Size in 
Multilayer Neural 
Networks / S. Sveleba, 
I. Katerynchuk, I. Kuno, 
Y. Shmyhelskyy, N. 
Sveleba // Proceedings 
- 16th International 
Conference on 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
2022. – 22-26 February 
2022. – Lviv-Slavske, 
Ukraine. – P. 767-770 
DOI: 
10.1109/TCSET55632.2
022.9767025
2. Sveleba S. Gradient 
Methods for Teaching a 
Multilayer Neural 
Network to Recognize 
Printed Digits / S. 
Sveleba, I. 
Katerynchuk, I. Kunyo, 
O. Semotyjuk, N. 
Sveleba, M. Ozhha // 
12th International 
Conference on 
Advanced Computer 
Information 
Technologies (ACIT). – 
26-28 September 2022. 
– Ruzomberok, 
Slovakia. DOI: 
10.1109/ACIT54803.20
22.9913121
3. Sveleba S. 
Convolutional Neural 
Networks – 



Deterministic Systems / 
S. Sveleba,V. 
Brygilevych, I. Kuno, I. 
Katerynchuk, O. 
Semotyjuk, Y. 
Shmyhelskyy // 23rd 
International 
Conference on 
Computational 
Problems of Electrical 
Engineering (CPEE) 
2022. – 11-14 
September 2022. – 
Zuberec, Slovakia. DOI: 
10.1109/CPEE56060.20
22.9919672
4. Sveleba S. 
Investigation of the 
Transition Mechanism 
to Chaos in Multilayer 
Neural Networks / S. 
Sveleba, I. 
Katerynchuk, I. Kuno, 
N. Sveleba, O. 
Semotyjuk // 4th 
International 
Conference on 
Advanced Information 
and Communication 
Technologies (AICT)  –  
21-25 September 2021. 
–  Lviv, Ukraine.  DOI: 
10.1109/AICT52120.202
1.9628919
5. Serhiy Sveleba, Ivan 
Karpa, Ivan 
Katerynchuk, Ostap 
Semotyjuk, Ivan Kuno  
Calculation of Fourier 
Spectra of Amplitude 
Function of 
Incommensurate 
Superstructure 
Described by Two 
Components Parameter 
of Order (N=4) // 2021 
IEEE XIIth 
International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies (ELIT) P. 
198-202 .
6. S. Sveleba The 
dependence of the 
fourier spectrum of 
oscillations of the 
amplitude function of 
the incommensurate 
superstructure on the 
magnitude of the 
anisotropic interaction 
interacting with 
dzialoszynski invariant 
/ S . Sveleba  ,I. 
Katerynchuk , I. Kuno 
,I. Karpa, O. Semotyuk 
//Journal of Physical 
Studies 24(4), Article 
4603 [8 pages] (2020)
Sveleba S. Peculiarities 
of incommensurate 
modulation behavior 
during superstructure 
creation in case of 
potential symmetry n = 
4 / S. Sveleba, I. 
Katerynchuk, I. Kuno, I. 
Karpa, O. Semotiuk // 
Molecular Crystals and 
Liquid Crystals. – 2022. 



https://doi.org/10.1080
/15421406.2022.209128
2
П.8. 
1. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи “Хаотичні 
стани багатошарових 
нейронних мереж ” 
(реєстраційний № 
0122U200480). 
2. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи “ Хаотичні 
стани в модульованих 
системах ” 
(реєстраційний № 
0122U001693).
П.12.
1. Sveleba S.A. 
Transition from order 
to chaos of 
incommensurate 
superstructure 
described by the 
Lifshitz invariance 
under conditions n = 3 / 
S.A. Sveleba, I.M. 
Katerynchuk, I.M. 
Kuno, A.S. Velgosh, J.A. 
Shmygelsky, O.V. 
Semotyuk, V.M. Kuno 
// Abstract book of the 
10th International 
Research and Practice 
Conference 
"Nanotechnology and 
Nanomaterials" NANO-
2022.   August 25-27, 
2022.   Lviv, Ukraine, 
2022.   P. 474.
2. Sveleba S.A. 
Transitional processes 
in a incommensurate 
superstructure in the 
surface energy field / 
S.A. Sveleba, I.M. 
Katerynchuk, I.M. 
Kuno, A.S. Velgosh, J.A. 
Shmygelsky, O.V. 
Semotyuk, V.M. Kuno 
// Abstract book of the 
10th International 
Research and Practice 
Conference 
"Nanotechnology and 
Nanomaterials" NANO-
2022.   August 25-27, 
2022.   Lviv, Ukraine, 
2022.   P. 475.
3. Свелеба С.А. 
Перехід від порядку 
до хаосу неспівмірної 
надструктури, яка 
описується 
інваріантом Ліфшиця 
за умови N=3, 4, 5. / 
А.С. Вельгош, А.О. 
Копач, С.А. Свелеба // 
Матеріали VII 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
здобувачів вищої 
освіти та молодих 
вчених „Фізика і хімія 
твердого тіла. Стан, 
досягнення і 
перспективи”. – 21-22 
жовтня 2022 р. – 
Луцьк, Україна, 2022. 



– С. 64-65.
4. Branching diagrams 
for a dimensional 
incommensurate under 
different symmetry of 
thermodynamic 
potential //Sveleba 
S.A., Katerynchuk I.M., 
Kuno I.M., Karpa I.V., 
Velgosh A.S., 
Shmygelsky J.A., 
Semotyuk O.V.Kuno 
.V.M. 9th International 
Conference 
"Nanotechnologies and 
Nanomaterials" NANO-
2021 , 25 – 27 of August 
2021, Lviv, P.451.
5. Analysis of 
mechanisms transition 
from order to chaos of 
superstructure 
described by the 
invariant of Lifshits 
with N=4 // Sveleba 
S.A., Katerynchuk I.M., 
Kuno I.M., Karpa I.V., 
Velgosh A.S., 
Shmygelsky J.A., 
Semotyuk O.V. Kuno 
V.M. 9th International 
Conference 
"Nanotechnologies and 
Nanomaterials" NANO-
2021 , 25 – 27 of August 
2021, Lviv, P.450.
П.19. 
Член професійного 
об’єднання «ІТ-
кластер».

37129 Лосик 
Ореста 
Миколаївна

Доцент 
кафедри 
філософії, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

030101 
Філософія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003271, 
виданий 

15.12.2005

16 ОК 5 Філософія Львівська Академія 
мистецтв, 2000, 
спеціальність – історія 
та теорія мистецтва, 
кваліфікація –  
мистецтвознавець; 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2001, 
спеціальність – 
філософія, 
кваліфікація – магістр 
філософії. 
Кандидат філос. наук, 
09.00.03. – соціальна 
філософія та 
філософія історії (ДК 
№ 003271 від 
15.12.2005). 
Доцент кафедри 
філософії (№ 032725 
від 26.10.2012).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Лосик 
О.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 8, 12  
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 



No365).

Впродовж 2020-2022 
рр. участь у 10 
сертифікованих 
програмах 
професійних 
стажувань, зокрема:
1.Участь з доповіддю 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. «Європейські 
антитоталітарні 
практики» в межах 
програми Erasmus+ 
напряму Jean Monet 
(Чернігів, 26–
27.06.2020 р.). та 
підготовка наук. 
публікації за 
тематикою конф.
Сертифікат № 
СС02112567400004220
. 
0,4 кредити ECTS (12 
годин);
2. Курс 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності. Модуль 
2. Сучасні IT-
компетентності» 
(ЛНУ ім. І. Франка, 
01.10.2020–
23.01.2021). 
Сертифікат № 
02070987/000212-21.
3 кредити ECTS (90 
годин);
3. Участь у VI Міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності в освіті та 
науці» (Львів, 
23.04.2021 р.) та 
підготовка і 
публікація тез наук. 
доповіді за тематикою 
конф.
Cертифікат № 4–
2020/93; 
2 кредити ECTS (60 
годин).
4. Участь у циклі 
навчальних вебінарів 
з наукометрії 
«Міжнародний досвід 
у публікаційній сфері. 
Успішні публікації у 
Scopus та Web of 
Science» (Київ, 07.02.–
10.02.2022 р.); 
1 кредит ECTS (30 
годин). 
5. VII Міжнар. наук.-
практ. конф. 
«Філософсько-
психологічні аспекти 
духовності сталого 
розвитку людства» 
(Львів, 20 квітня 2022 
р.); участь у конф. та 
підготовка тез 
доповіді й наук. 
публікації за 
тематикою конф. 
Cертифікат № 4–
2022/100; 
2 кредити ECTS (60 
годин).
6. Курс 



«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності. Модуль 
5. Педагогічна 
інноватика. 
Професійний 
(науковий) бренд 
викладача» (ЛНУ ім. 
Івана Франка, 26.05.– 
04.06.2022 р.). 
Сертифікат: СВ N 
0159- 2022; 
1,5 кредитів ECTS (45 
годин).

П.1. 
1. Лосик О. 
Семантичний та 
історико-
філософський зміст 
поняття «сучасність» 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософські науки. — 
2019. — Вип. 22. — С. 
127—135. 
2. Losyk O. Ideological 
involvement of the 
intellectual in the 
process of obtaining 
publicity // Virtus: 
Scientific Journal. – 
2020. – N 47. – P. 19–
22. 
3. Losyk O. Etické 
rozmery ukrajinského 
národného obrodenia 
Haliče v druhej polovici 
19. storočia: zdroje a 
problematika / Etické 
myslenie minulosti a 
súčasnosti (ETTP 
2020/2022). Etika v 19. 
a 20. storočí / Ed. by V. 
Gluchman. — Prešov: 
FF PU, 2021. — S. 199 
—217. 
4. Losyk O. 
Postmodernist project 
in the Ukrainian 
philosophical reflection 
// Wschodni Rocznik 
Humanistyczny 
(Rzeszów). — 2022. — 
vol. XIX. — № 1. 
5. Лосик О. М. 
Особистісна та 
суспільна емансипація 
у постмодерній 
сучасності // Наукове 
пізнання: методологія 
та технологія. — Вип. 
2 (50). —  2022. — С. 42
—48.
П.4.
Лосик О.М. 
Електронний курс 
«Постмодерністські 
тенденції у філософії 
та культурі» (2021 р.). 
https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3117
П.8.
Член рецензійно-
експертної редакції 
Наукового вісника 
філософського 
факультету 
Торунського 
університету «Studia z 



historii filozofii» 
(Польща);
Член редакційної 
ради Наукового 
вісника Шльонського 
університету «Studia z 
Filozofii Polskiej» 
(Польща); 
Член редакційної 
ради наукового 
журналу 
«Психологічні виміри 
культури, економіки, 
управління» 
Західного наукового 
центру НАН України 
та МОН України; 
Член редколегії 
наукого журналу 
«Вісник Львівського 
університету. Серія 
філософські науки». 
П.12.
1. Лосик О. Переваги 
та недоліки 
міждисциплінарного 
підходу в гуманітарно-
філософських знаннях 
/ Гуманітарний 
корпус: зб. наук. ст. з 
акт. проблем 
філософії, 
культурології, 
психології, педагогіки 
та історії. — Вінниця, 
2019. — Вип. 23. — т. 2. 
— С. 44—47. 
2. Лосик О. [Рец. на 
кн]: Андрейчин М. А. 
Інфекції і люди: 
розмисли клініциста. 
— Тернопіль: Навч. 
книга – Богдан, 2020. 
— 256 с. // Вісник 
НТШ (Львів). — 2020. 
— ч. 64 (осінь–зима). 
— С. 116—119.  
3. Парубоча (Лосик) 
О. Про деякі забуті 
імена української 
культури Поділля: 
Олександр (Олекса) 
Грабовський (1874—
1928) // 
Тернопільський 
осередок Наукового 
товариства ім 
Шевченка. Збірник 
праць. — Тернопіль, 
2021. — т. 12. 
Краєзнавчі 
дослідження на 
Тернопільщині. —С. 
359—378. 
4. Лосик О. Деякі 
дослідницькі аспекти 
української філософії 
національного 
відродження другої 
половини ХІХ 
століття / Запиcки 
Наукового товариства 
імені Шевченка. — т. 
ССLXXIV (Праці 
Історично-
філософської секції) / 
Ред. О. Купчинський. 
— Львів, 2021. — С. 585
—608. 
5. Лосик О. [Рец. 
стаття:] Нариси з 



соціокультурної історії 
українського 
історієписання: 
субдисциплінарні 
напрями: колективна 
монографія / О. Удод, 
Я. Верменич, О. 
Ковалевська, О. Ясь; 
упоряд. текстів й наук. 
апарату С. Блащук, Н. 
Пазюра; за заг. ред. В. 
Смолія; НАН України; 
Ін-т історії України. — 
Київ: Генеза, 2018. — 
288 с.; Нариси з 
соціокультурної історії 
українського 
історієписання: 
субдисциплінарні 
напрями-2: 
колективна 
монографія / О. Удод 
та ін.; упоряд. Н. 
Пазюра; за заг. ред. В. 
Смолія; НАН України; 
Ін-т історії України. — 
Київ: Генеза, 2019. — 
288 с. / Запиcки 
Наукового товариства 
імені Шевченка. — т. 
ССLXXIV (Праці 
Історично-
філософської секції) / 
Ред. О. Купчинський. 
— Львів, 2021. — С. 673
—682. 
П.19.
1.Член Вченої ради 
філософського 
факультету ЛНУ ім. І. 
Франка. 
2. Секретар Комісії 
семіотики соціально-
культурних процесів 
Наукового товариства 
імені Шевченка.

325843 Кушнір Олег 
Степанович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

ордена Леніна 
державний 

університет ім. 
І. Франка, рік 
закінчення: 

1986, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 
ДД 005315, 

виданий 
12.10.2006, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 005245, 
виданий 

04.05.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000720, 
виданий 

10.08.2000, 
Атестат 

професора 
12ПP 006694, 

виданий 
14.04.2011

33 ОК 30 
Цифрова 
обробка 
інформації

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1986, 
спеціальність – 
оптичні та оптико-
електронні системи, 
кваліфікація – фізик-
оптик-дослідник;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.07 – фізика 
твердого тіла
(КН №005245 від 
04.05.1994);
Доцент кафедри 
нелінійної оптики (ДЦ  
№000720 від 
22.06.2000);
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ДД 
№005315 від 
12.10.2006);
Професор кафедри 
нелінійної оптики 
(12ПР №006694 від 
14.04.2011)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Кушніра 
О.С. забезпечує 



досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 19 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Профільне 
стажування з 
навчальних дисциплін 
«Комп’ютерна 
лін¬гвістика» і 
«Комп’ютерна 
лін¬гвістика та 
обробка природної 
мови» у 
На¬ціональному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» 
(16.10.2019 по 
27.12.2019, з 
20.02.2020 по 
11.03.2020). Наказ 
№3601-3-05 від 
26.09.2019.  Довідка 
№882 від 25.06.2020.
2. Профільне 
стажування з 
навчальних дисциплін 
«Цифрова об¬робка 
зображень» і «Основи 
комп’ю¬терної 
лін¬г¬віс¬тики» у 
На¬ціональному 
університеті 
«Львівська 
політехніка» (15.12.15–
15.06.16). Наказ 
№4026 від 23.11.2015.  
Довідка №463 від 
16.06.2016.
П.1.
1. Kushnir O. S. 
Conciseness of 
Ukrainian, Russian and 
English: application to 
Translation Studies // 
O. S. Kushnir, O. V. 
Dzera, L. O. Kushnir / 
Proc. XI Int. Sci. and 
Pract. Conf. on 
Electron. and Inform. 
Technol. (ELIT-2019). 
– Lviv, Ukraine. – P. 
44–50.
2. Repetition 
characteristic for single 
texts / O. S. Kushnir, L. 
B. Ivanitskyi, A. I. 
Kashuba, M. R. 
Mostova, V. B. 
Mykhaylyk // Proc. 5th 
Int. Conf. on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems 
(COLINS-2021). Vol. I: 
Main Conference. Ed. 
by N. Sharonova et al. – 
Lviv, Ukraine, April 22–
23, 2021. – CEUR 
Workshop Proc., Vol. 



2870. – P. 629–641.
3. Least-squares 
analysis of the dielectric 
permittivity for 
improper ferroelectric 
ammonium 
fluoroberyllate / B. I. 
Horon, O. S. Kushnir, 
V. Y. Stadnyk and A. I. 
Kashuba // Proc. 12th 
IEEE Int. Conf. on 
Electron. and Inf. 
Technol. (ELIT), 2021. 
– P. 261–264. DOI: 
10.1109/ELIT53502.202
1.9501126.
4. Large-scale studies of 
the repetition 
characteristic for 
different models of 
symbolic sequences / O. 
S. Kushnir, L. B. 
Ivanitskyi, A. I. 
Kashuba, M. R. 
Mostova, V. B. 
Mykhaylyk // Proc. 
12th IEEE Int. Conf. on 
Electron. and Inf. 
Technol. (ELIT), 2021, 
P. 61–66. DOI: 
10.1109/ELIT53502.202
1.9501102.
5. Relationships among 
optical and structural 
characteristics of 
ABSO4 crystals / O. S. 
Kushnir, P. A. 
Shchepanskyi V. Yo. 
Stad¬nyk, A. O. 
Fedorchuk // Opt. 
Mater. – 2019. – Vol. 
95. – P. 109221.
6. Аналогії між 
зображеннями та 
текстами: явище 
«спалахів» у текстах і 
цифрових 
зображеннях / І. Я. 
Довгань, О. С. Кушнір, 
Ю. М. Фургала, Г. І. 
Паночко // 
Елект¬роніка та 
інформаційні 
технології. – 2022. – 
Вип. 17. – С. 3–15.
7. Кореляційний 
аналіз між 
структур¬ними і 
рефрак¬тив¬ними 
параметрами 
крис¬талів групи 
ABSO4 / П. 
Щепан¬ський, М. 
Рудиш, Р. Матвіїв, В. 
Стадник, Р. Брезвін, 
О. Куш-нір, Л. 
Карплюк // Вісник 
Львів. ун-ту, сер. фіз. – 
2019. – Вип. 56. – С. 
112–121.
8. Zipf’s and Heaps’ 
laws for the natural and 
some related random 
texts / O. S. Kush-nir, 
V. O. Buryi, S. V. 
Grydzhan, L. B. 
Ivanitskyi, S. V. 
Rykh¬lyuk // Елект-
роніка та 
інфор¬ма¬ційні 
технології. – 2018. – 



Вип. 9. – С. 94–105.
9. Influence of unique 
words on the 
performance of corpus-
based keyword 
detection methods / O. 
S. Kushnir, V. V. 
Yaremkiv, I. Y. Dovhan, 
A. I. Ka¬shu¬ba // 
Proceedings of Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Electronics 
and Information 
Technologies (ELIT-
2018) (Lviv – Karpaty 
village, Ukraine, 2018). 
– Lviv: Lviv University 
Publishing House, 
2018. – P. A73–A80.
10. Статистика появи 
слів у природних і 
рандомних текстах / 
О. С. Кушнір, М. А. 
Аль-фа¬віцький, В. Є. 
Дзіковський, Л. Б. 
Іваніцький, С. В. 
Рихлюк, В. І. 
Со¬кульський // 
Вісник нац. ун-ту 
«Львівська 
політехніка». Серія 
«Інфор¬маційні 
системи та мережі». – 
2017. – №872. – С. 
162–178.
П. 3. 
1. Лабораторний 
практикум з фізичних 
основ 
оптоелектроніки: 
навчальний посібник 
для студентів спец. 
122 – Комп’ютерні 
науки / О. С. Кушнір, 
І. М. Азарова, А. І. 
Кашуба, О. М. Крупич, 
М. Р. Мостова, Г. І. 
Паночко. – Львів : 
Левада, 2021. – 148 с.
2. Андрущак А. А., 
Готра З. Ю., Кушнір О. 
С. Прикладна 
елект¬¬родина¬міка 
ін¬фор¬маційних 
систем: Навчальний 
посібник. – Львів: 
Видавни¬чий центр 
Національного 
університету 
«Львівська 
політехніка», 2012. – 
304 с.
3. Kashuba A.  Basic 
physical properties of 
thin films of cadmium 
chalcogenides / A. 
Kashuba, I. Semkiv, O. 
Kushnir / Riga: LAP 
LAMBERT Academic 
Publishing, 2021. – 129 
p.
П. 4. 
1. Освітня програма 
підготовки магістрів 
за спеціальністю 122 – 
Комп’ютерні науки 
(факультет 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій) // Львів: 



Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2022.
2. Конспект лекцій з 
навчального курсу 
«Комп’ютерна 
лінгвістика та обробка 
природної мови» для 
магістрів 
спеціальності 122 – 
Комп’ютерні науки. 
Львів, ЛНУ, 2022.
3. Луців-Шумський Л. 
П. Методичні вказівки 
до вивчення курсу 
"Комп’ю-терний 
розрахунок оптичних 
систем" / Л. П. Луців-
Шумський, О. С. 
Кушнір // Львів, ЛДУ. 
– 1997. – 43 с.
П. 7.
1. Офіційний опонент 
(5 дис.);
2. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д32.051.01 при 
Східноєвропейському 
національному 
університеті імені Лесі 
Українки.
П. 8. 
1. Науковий керівник 
науково-дослід¬них 
тем «Масштабні 
ефекти в складних 
системах і 
комп’ютерній 
лінг¬вістиці» (2016–
2018, № 
держ¬реєстрації 
0116U001680), 
«Визначення 
ключових слів в 
пошуку інформації» 
(2019–2021, № 
держ¬реєстрації: 
0119U002342); 
«Лінгвостатистика та 
пошук ключових слів 
у текстових 
документах» (2022–
2024, № 
держ¬реєстрації: 
0122U200508);
2. Заступник 
головного редактора 
збір¬н. науков. праць 
«Електроніка та 
інфор-маційні 
технології» (ISSN 
2224-087X; 
http://electronics.lnu.e
du.ua/elit/index.php?
rule=&lang=eng);
3. Член редакційних 
колегій збірн.  
«Елект¬роніка та 
інформаційні 
технології» (ISSN 
1816-2002) і журн. 
«Ukr. J. Phys. Opt.» 
http://www.ifo.lviv.ua/j
ournal/ 
editboard.html).
П.9.
Експерт Наукової 
ради МОН Укра¬їни 
за фаховими 
напрямами (секція 



№2 «Інформатика та 
кібернетика», з 2019 
р.);
Експерт 
Національного фонду 
досліджень України (з 
2020 р.), експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти (з 2022 
р.).
П. 10. 
1. Залучення до 
міжнародної 
експер¬тизи:
International research 
projects under scient-
ific programs of INTAS 
and SEE-ERA.NET
2. Рецензент 
міжнародних 
журналів: 
“Sci. Rep.” (Scopus, 
WoS; IF=4.00), “Ukr. J. 
Phys. Opt.” (Scopus, 
WoS; IF=1.07), “J. 
Phys. D: Appl. Phys.” 
(Scopus, WoS; 
IF=2.37), “J. Phys.: 
Condens. Matter” 
(Scopus, WoS; 
IF=2.62), “J. Phys. A” 
(Scopus, WoS; 
IF=1.86), “J. Phys. 
Studies” (Scopus) та ін.
3. Участь у 
міжнародних 
проектах, в т.ч.:
1) EU Project under the 
Program HORIZON-
2020 No 778156 
“Innovative Optical/ 
Quasi¬optical 
Technologies and 
Nano¬Engineering of 
Anisotropic Materials 
for Creating Active Cells 
with Sub¬stant¬ially 
Improved Energy 
Efficiency”;
2) Project 4884 “The 
most efficient applic-
ations of high-
performance 
knowledge-based 
materials as sensitive 
elements of acousto-
op¬t¬ic cells for high-
frequency control of 
po¬w¬erful laser 
radiation”, EU-STCU.
П.12. 
1. Кушнір О. С. 
Комп’ютерникам та 
електронікам про 
коронавірус. URL: 
https://electronics.lnu.e
du.ua/research/naochn
o-pro-skladne 
2. Кушнір О. С. 
Швидкодія Інтернету: 
трохи теорії та 
техніки, а також реалії 
Львова, України та 
світу. URL: 
https://electronics.lnu.e
du.ua/research/naochn
o-pro-skladne
3. Klymovych Y. G. 
Analysis of theoretical 



models for nonlinear 
fitting of experimental 
data: dielectric 
permittivity of 
Pb4.95Ge3O11 crystals 
/ Y. G. Klymovych, O. S. 
Kushnir, A. I. Kashuba 
// Proceedings of Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Electronics 
and Information 
Technologies (ELIT-
2018) (Lviv– Karpaty 
village, Ukraine, 2018). 
– Lviv: Lviv University 
Publishing House, 
2018. – P. A137–A140.
4. Distinguishing 
between natural and 
random texts: a 
statistical measure 
linked to word 
clustering / O. S. 
Kushnir, A. I. Kashuba 
and V. V. Yaremkiv // 
Proceedings of 2nd 
Internati¬onal 
Conference on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems. 
Vol. II: Workshop (Lviv, 
Ukraine, 2018). – P. 
112–113.
5. Ivanitskyi L. B. DFA 
method for the analysis 
of long-range 
correlations: 
application to statistical 
linguistics / L. B. 
Iva¬nitskyi and O. S. 
Kushnir // Proceedings 
of 2nd Internati¬onal 
Conference on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Sys¬tems. 
Vol. II: Workshop (Lviv, 
Ukraine, 2018). – P. 
110–111.
П. 13.
Семестровий курс 
“Computational 
Linguistics” (5 кредитів 
ECTS; 64 ауд. год. 
навча¬ль¬них занять; 
спеціальність 122 
Комп’ютерні науки; V 
курс) у рамках 
International Joint 
Certificate Program 
“Selected Topics in 
Comput¬ational 
Mathematics”, Ivan 
Franko National 
University of Lviv, 
Ukraine, and Julius 
Maximilian University, 
Würzburg, Germany).
П. 14.
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком з 
інформатики на 
кафедрі (2016–2019).
П. 15.
Член журі II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-



дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Львівської обласної 
Малої академії наук з 
фізики та 
інформатики.
П. 19.
1. Участь у роботі 
Львівського ІТ-
кластера у 2017–2019 
рр. (розробка спільної 
навчальної програми 
“Data Science & 
Intelligent Systems” у 
співпраці 
Львівсь¬кого 
національного 
університету імені 
Івана Франка і 
львівських ІТ-
компаній);
2. Член Вченої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (2017–
2021), член Вченої 
ради факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій.

434424 Павлишенко 
Богдан 
Михайлович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 

ДД 011907, 
виданий 

29.06.2021, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 009412, 

виданий 
06.12.1995, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

015235, 
виданий 

19.10.2005

26 ОК 31 Методи 
та технології 
інженерії 
даних

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, Диплом  
про вищу освіту 
спеціаліста
ТВ №975340
Спеціальність: 
радіофізика і 
електроніка
Кваліфікація: 
радіофізик
Кандидат фізико-
математичних наук 
КН №009412
тема: 
Рекомбінаційний 
механізм 
п’єзофоторезистивног
о ефекту в 
напівпровідниках
Диплом доктора 
технічних наук:
ДД №011907
Спеціальність: 
05.13.23 — Системи та 
засоби штучного 
інтелекту.
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Павлишенка Б.М. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 5, 9, 20 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Pavlyshenko B. M. 
Machine-learning 



models for sales time 
series forecasting // 
Data. 2019. Vol. 4, № 1. 
P. 15. (Входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science та 
Scopus)
2. Pavlyshenko B. 
Genetic Optimization of 
Keyword Subsets in the 
Classification Analysis 
of Authorship of Texts 
// Journal of 
Quantitative 
Linguistics. 2014. Vol. 
21, № 4. P. 341–349. 
(Входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science та 
Scopus)
3. Pavlyshenko B. 
Clustering of Authors’ 
Texts of English Fiction 
in the Vector Space of 
Semantic Fields // 
Cybernetics and 
Information 
Technologies. 2014. 
Vol. 14,
№ 3. P. 25–36. 
(Входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science та 
Scopus)
4. Pavlyshenko B. 
Classification analysis 
of authorship fiction 
texts in the space of 
semantic fields // 
Journal of Quantitative 
Linguistics. 2013. Vol. 
20, № 3. P. 218–
226. (Входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science та 
Scopus)
5. Pavlyshenko B. The 
Distribution of 
Semantic Fields in 
Author’s Texts // 
Cybernetics and 
Information 
Technologies. 2016. 
Vol. 16, № 3. P. 195–
204. (Входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science та 
Scopus)
6. Pavlyshenko B. M. 
Sales Time Series 
Analytics Using Deep 
Q-learning // Interna- 
tional Journal of 
Computing. 2020. Sep. 
Vol. 19, № 3. P. 434–
441.
7. Pavlyshenko B. M. 
Forecasting of Events 
by Tweets Data Mining 
// Electronics and 
information 
technologies. 2018. № 
10. P. 71–85.
8. Pavlyshenko B. M. 
Can Twitter Predict 
Royal Baby’s Name ? // 



Electronics and 
information 
technologies. 2019. № 
11. P. 52–60.
9. Pavlyshenko B. M. 
Detection of Technical 
Failures on Production 
Lines Using Ma- chine 
Learning, Linear and 
Bayesian Models of 
Logistic Regression // 
Electronics and 
information 
technologies. 2019. № 
12. P. 3–19.
10. Павлишенко Б. М. 
Використання методів 
машинного навчання 
та семантичних ознак 
в інтелектуальному 
аналізі текстових 
даних // Електроніка 
та інформаційні 
технології. 2020. № 
13. С. 3–18.
11. Pavlyshenko B. M. 
Modeling COVID-19 
Spread and Its Impact 
on Stock Market Using 
Different Types of Data 
// Electronics and 
information 
technologies. 2020.
№ 14. P. 3–21.
П.5.
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
технічних наук, 14 
квітня 2021 року. ДД 
№011907
Спеціальність: 
05.13.23 — Системи та 
засоби штучного 
інтелекту. Тема 
дисертації: Методи 
інтелектуального 
аналізу 
консолідованих даних 
для підтримки 
прийняття рішень.
П.9.
Співпраця з ІТ 
кластером у рамках 
менторства 
студентських команд
П.20.
Компанія СофтСерв 
(2014-2021р), Data 
Scientist, аналіз даних, 
машинне навчання, 
прогнозна аналітика.

221964 Монастирськ
ий Любомир 
Степанович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 000584, 

виданий 
19.01.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 027656, 
виданий 

04.03.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
022559, 
виданий 

17.04.1990, 
Атестат 

професора 

32 ОК 33 Аналіз 
та 
рефакторинг 
коду, 
моделювання 
та 
проектування 
ПЗ

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка,  
спеціальність - 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація - 
радіофізик;
N 956 від 26.05.1973 р.
Кандидат фізико-
математичних наук,  
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків 
(ФМ 027656 від 
04.08.1997)



12ПP 009191, 
виданий 

17.01.2014

Доцент кафедри 
радіоелектронного 
матеріалознавства
(ДЦ 022559 від 
17.04.1990);
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ДД 
00584 від 19.01.2012)
Професор кафедри 
радіоелектронних і 
комп’ютерних систем
(12ПР009199 від 
17.01.2014)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Монастирського Л.С. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 12 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування у НУ 
“Львівська 
політехніка” з 
1.11.2016 р. по 
30.04.2017р Тема: 
«Сучасні методи 
проєктування 
розумних об єктів»
Довідка Н 564 від 
04.05.2017 р.
П.1.
1. Monastyrsky 
L.S.Olenych I.B., 
Sokolovsky 
B.S.Simulation of field 
effect in porous silicon 
nanostructures // 
Applied Nanoscience.-
2020.vol.10 -P.4645-
4650
2. Monastyrsky L.S, 
Sokolovsky B.S., 
Alecseichyk M.P. 
Calculation of energy 
diagram of assimetric 
graded band gap 
superlattices// 
Nanoscale Research 
Letters. – 2017. -V.12 -
203
3.О. Сінькевич, Л. 
Монастирський, Я. 
Бойко, Б. 
Соколовський . 
Development of neuro-
controller based on 
STM32  //  
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2020. – 
Вип. 13. – С. 118–125. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.13.12
4.Л.С.Монастирський,  



О.І.Петришин 
Особливості збирання 
і опрацювання 
масивів даних для 
управлінням 
розумним об єктом// 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2017. – 
Вип. 7. – С. 86-92
5. Л.Монастирський, 
В.Лозинський, 
Я.Бойко, 
Б.Соколовський  
Розпізнавання 
відбитків пальців у 
недорогій 
біометричній 
системі// Електроніка 
та інформаційні 
технології. – 2018. – 
Вип. 9. – С. 120–124. 
П.2. 
1. Пат. на корисну 
модель № 127257 
Україна, МПК G02B 
1/00, G02F 1/00, C09K 
11/00. Спосіб 
отримання 
електрохромної 
структури на основі 
поруватого кремнію / 
І.Б. Оленич, О.І. 
Аксіментьєва, Л.С. 
Монастирський. 
Заявник і власник – 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u201801408; заявл. 
13.02.2018; опубл. 
25.07.2018 р. Бюл. № 
14.
2. Пат. на корисну 
модель № 151670 
Україна, H01L 49/02, 
G01N 27/12, B82B 
3/00. Спосіб 
одержування 
первинного 
перетворювача 
газового сенсора / 
Оленич І.Б., Горбенко 
Ю.Ю., Аксіментьєва 
О.І., Монастирський 
Л.С. Заявник і 
патентовласник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u202201229; заявл. 
14.04.2022; опубл. 
25.08.2022 р. Бюл. № 
34/2022.
3. Пат. 140565 
Україна,МПК GOIN 
25/20 GOIN 17/18 
GOIN 15/00 
Монастирський Л.С., 
Соколовський Б.С., 
Сінькевич О.О., 
Оленич І.Б.,Спосіб 
визначення 
теплофізичних 
характеристик 
архітетурних споруд 
10.03.20 р. Бюл.5
П.3. 
1. Монастирський 



Л.С., Оленич І.Б., 
Соколовський Б.С., 
Бойко Я.В. 
Комп’ютерне 
моделювання 
електронних процесів 
у неоднорідних 
структурах мікро- та 
наноелектроніки. 
Монографія. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 230 с.
П.4. 
1. Монастирський Л.С. 
Електронний курс 
«Технології захисту 
інформації». 
Протокол засідання 
атестаційної комісії 
№8 від 26 червня 2019 
р., http://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2039 
2. Проєктування 
інформаційних систем 
на базі МК Raspberry 
Pi . Методична 
розробка для 
студентів факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій. 
О.Й.Бабич, 
Л.С.Монастирський, 
Я.В.Бойко. Львів, 
2019, -48 с.
П.6.
Науковий консультант 
дисертації Оленича 
І.Б. на здобуття 
вченого ступеня докт. 
фіз.-мат. наук. Дата 
захисту 6.12.2020 р., 
спеціалізована рада Д 
04.04.08 у 
Львівському 
національному 
університеті 
ім.І.Франка.
П.8. 
1. Науковий керівник 
діючої науково-
дослідної теми 
“Багатофункціональні 
нанокомпозити на 
основі кремнію та 
карбону для 
інтелектуальних 
систем екологічного 
та радіаційного 
моніторингу” 
(реєстраційний № 
0122U001611).
Науковий керівник 
науково-дослідних 
тем “Розпізнавання 
образів і 
біометричний захист 
інформації засобами 
машинного 
навчання”, 
“Проєктування 
інтелектуальних 
мікрокомп ютерних 
систем”.2018-2020рр.
П.9.
1. Рецензування 
освітньо-наукової 
програми третього 
рівня(аспірантура) 
галузі знань 17-  



електроніка та 
телекомунікації для 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 2022 
р.
П.12.
1. Олег Сінькевич, 
Любомир 
Монастирський, 
Богдан Соколовський, 
Зіновій Матчишин. 
Cluster Analysis of 
Smart Home Energy 
Time Series. Матеріали 
IV Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
Теоретичні та 
Прикладні Аспекти 
Радіотехніки, 
Приладобудування і 
Комп’ютерних 
Технологій, 2019. С. 
237-240. 
2. O. Sinkevych, L. 
Monastyrskyi, B. 
Sokolovskyi, Y. Boyko 
and Z. Matchyshyn, 
"Estimation of Smart 
Home Thermophysical 
Parameters Using 
Dynamic Series of 
Temperature and 
Energy Data," 2019 
IEEE 2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering 
(UKRCON), Lviv, 
Ukraine, 2019, pp. 934-
937. 
3.Сінькевич О. 
Кластерний аналіз 
енергетичних часових 
рядів розумного 
будинку / Олег 
Сінькевич, Любомир 
Монастирський, 
Богдан Соколовський, 
Зіновій Матчишин // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
„Теоретичні та 
прикладні аспекти 
радіотехніки, 
приладобудування і 
комп’ютерних 
технологій“ 
присвячена 80-ти 
річчю з дня 
народження 
професора Я.І. Проця, 
20-21 червня 2019 
року. — Т. : ФОП 
Паляниця В. А., 2019. 
— С. 237–240. — 
(Автоматизація, 
комп’ютерні 
технології та 
робототехніка).
4. ЛС Монастирський, 
ІБ Оленич, ОІ 
Петришин, ВМ 
Лозинський Система 
аналізу газів на основі 
структур поруватого 
кремнію././Сенсорна 



електроніка і 
мікросистемні 
технології, 2018 р.-V. 
15 (2), p. 88-96
5. ЛС Монастирський, 
Я В Бойко, О І 
Петришин, В М 
Лозинський   Обробка 
даних  системи 
цифрових сенсорів 
температури з метою 
оптимізації 
енерговитрат 
розумного будинку/ / 
Сенсорна електроніка 
і мікросистемні 
технології// 2018 р., 
V,- 15 (3),  c . 74-81
6.Monastyrskyi 
Liubomyr. Application 
of Convolutional Neural 
Networks in Biometric 
Identification Problems 
/ Liubomyr 
Monastyrskyi, Yaroslav 
Boyko, Volodymyr 
Lozynsky, Taras 
Kropyvka. – 
Proceedings of the Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Electronics 
and Information 
Technologies” (ELIT-
2018). – P. A-179–A-
182.
7. Lozynsky Volodymyr. 
Features of Russian - 
Ukrainian Cyberwar / 
Volodymyr Lozynsky, 
Oleh Petryshyn, 
Liubomyr 
Monastyrsky// 
Conference “Behind the 
Digital Curtain: Civil 
Society vs State-
Sponsored Cyber 
Attacks”. - Brussels, 
June 25, 2019. DOI 
10.34054/bdc000.
8. Монастирський 
Л.С. Обробка даних 
відбитків пальців на 
основі МК Arduino / 
Л.С. Монастирський, 
В.М. Лозинський, Б.С. 
Соколовський // IХ 
Українсько-польська 
наук.-практ. конф. 
“Електроніка та 
інформаційні 
технології”, 28 – 31 
серпня 2017 р., Львів-
Чинадієво. – С. 67.
П.19. 
1. Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій. 
2. На протязі 2017-
2022 рр. був членом 
ДЕК факультету по 
захисту бакалаврських 
та магістерських 
дипломних робіт.
3. Протягом 2019 - 
2021 рр. був  головою 
ЕК по захисту 
бакалаврських робіт в 
НУ «Львівська 



Політехніка».
379958 Оленич Ігор 

Богданович
Завідувача 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 

ДД 010519, 
виданий 

26.11.2020, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 062930, 

виданий 
10.11.2010, 

Атестат 
доцента AД 

000185, 
виданий 

26.06.2017, 
Атестат 

професора AП 
004411, 

виданий 
10.10.2022
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Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1994, 
спеціальність - 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація - 
радіофізик;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.05 - оптика, 
лазерна фізика
(ДК 062930 від 
10.11.2010)
Доцент кафедри 
радіоелектронних і 
комп’ютерних систем
(АД 000185 від 
26.06.2017);
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ДД 
010519 від 26.11.2020)
Професор кафедри 
радіоелектронних і 
комп’ютерних систем
(АП 004411 від 
10.10.2022)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Оленича 
І.Б. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 12, 15, 19 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування у НУ 
“Львівська 
політехніка” з 
15.11.2018 р. по 
28.12.2018р.  та з 
1.02.2019 р. по 
20.06.2019 р. Тема: 
Застосування 
інтелектуальних 
комп’ютерних систем і 
нечіткого 
моделювання у 
навчально-
методичній та 
науковій роботі. 
Довідка № 926 від 
2.07.2019. 
2. Міжнародне 
дистанційне науково-
педагогічне 
стажування для 
викладачів технічних 
дисциплін закладів 
вищої освіти 
«Інноваційний підхід 
у галузі технічних 
наук: сучасний стан та 
перспективи 
розвитку» на базі 
Білостоцького 



технологічного 
університету, Польща, 
з 17 травня по 25 
червня 2021 р., 180 
год. (6 кредитів ECTS).
П.1.
1. Olenych I., Sinkevych 
O., Salamakha M., 
Prytula M. Text Tone 
Determination using 
Fuzzy Logic / I. 
Olenych, // Applied 
Computer Systems. – 
2021. – Vol. 26. – P. 
158–163. (Web of 
Science).
2. Olenych I., Prytula 
M., Sinkevych O., 
Khamar O. System of 
Automatic 
Determination of 
Ukrainian Text Tone // 
2021 IEEE 12th 
International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies (ELIT). – 
2021. - P. 80-83. 
(Scopus)
3. Olenych I., Olenych 
Y., Kostruba A., Pryima 
Y. Fractal analysis of 
porous structures using 
a fuzzy logic system // 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Electronics 
and Information 
Technologies”, 16-18 
September 2019, Lviv, 
Ukraine. – P. 97–101. 
(Scopus)
4. Оленич І., Павлик 
М., Марцінів М. 
Система 
прогнозування 
потужності сонячної 
батареї розумного 
будинку // 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2022. – 
Вип. 18. – С. 12–19. 
5. Olenych I.  Smart 
home climate control 
system based on fuzzy 
logic controller // 
Electronics and 
information 
technologies. – 2022. – 
Issue 17. – P. 26–35.
6. Оленич І., Притула 
М., Сінькевич О., 
Хамар О. Система 
автоматичного 
визначення 
тональності тексту // 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. - 2021. – 
Вип. 15. – С. 16-23.
7. Olenych I.B., 
Gukaliuk A.F. 
Application of the 
Fuzzy Modeling for 
Optimization of 
Transport Routes // 
Universal Journal of 
Computational 
Mathematics. – 2017. – 



Vol. 5. – P. 87–92.
П.2. 
1. Пат. на винахід № 
117139 Україна, МПК 
H01L 21/00, H01L 
29/00. Спосіб обробки 
кремнієвих МДН-
транзисторів / Коман 
Б.П., Морозов Л.М., 
Оленич І.Б. Заявник і 
власник – Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
а201604682; заявл. 
26.04.2016; опубл. 
25.06.2018 р. Бюл. № 
12. 
2. Пат. на корисну 
модель № 140565 
Україна, МПК G01N 
25/20, G01N 27/18, 
G06F 15/00. Спосіб 
визначення 
теплофізичних 
характеристик 
архітектурних споруд 
/ Монастирський Л.С., 
Соколовський Б.С., 
Сінькевич О.О., 
Оленич І.Б. Заявник і 
власник – Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u201905725; заявл. 
27.05.2019; опубл. 
10.03.2020 р. Бюл. № 
5.
3. Пат. на корисну 
модель № 127257 
Україна, МПК G02B 
1/00, G02F 1/00, C09K 
11/00. Спосіб 
отримання 
електрохромної 
структури на основі 
поруватого кремнію / 
І.Б. Оленич, О.І. 
Аксіментьєва, Л.С. 
Монастирський. 
Заявник і власник – 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u201801408; заявл. 
13.02.2018; опубл. 
25.07.2018 р. Бюл. № 
14.
4. Пат. на корисну 
модель №116173 
Україна, МПК G06N 
7/02, G05D 25/00, 
G05D 25/02, H05B 
37/02. Спосіб 
автоматичного 
керування 
освітленням 
житлового 
приміщення / Оленич 
І.Б. Заявник і власник 
– Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u201611956; заявл. 
25.11.2016; опубл. 
10.05.2017 р. Бюл. № 
9.
5. Пат. на корисну 



модель № 151670 
Україна, H01L 49/02, 
G01N 27/12, B82B 
3/00. Спосіб 
одержування 
первинного 
перетворювача 
газового сенсора / 
Оленич І.Б., Горбенко 
Ю.Ю., Аксіментьєва 
О.І., Монастирський 
Л.С. Заявник і 
патентовласник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u202201229; заявл. 
14.04.2022; опубл. 
25.08.2022 р. Бюл. № 
34/2022.
П.3. 
1. Оленич І.Б. Нечітка 
логіка та нечітке 
моделювання. Навч. 
посібн. Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 
2022. – 210 с.
2. Монастирський 
Л.С., Оленич І.Б., 
Соколовський Б.С., 
Бойко Я.В. 
Комп’ютерне 
моделювання 
електронних процесів 
у неоднорідних 
структурах мікро- та 
наноелектроніки. 
Монографія. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 230 с.
П.4. 
1. Хвищун І.О., 
Оленич І. Б. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання, 
оформлення та 
захисту 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) 
роботи (для студентів 
університету 
спеціальності 126 
Інформаційні системи 
і технології). Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – 46 с
2. Оленич І.Б. 
Електронний курс 
«Нечітка логіка». 
Протокол засідання 
атестаційної комісії 
№8 від 26 червня 2019 
р., http://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2039 
3. Оленич І.Б. 
Електронний курс 
«Системний аналіз». 
Протокол засідання 
атестаційної комісії 
№187-21 від 9 червня 
2021 р., https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=3845
П.5. 
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня д. фіз.-мат. н. 
(ДД 010519 від 



26.11.2020)
П.8. 
1. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи “Розробка 
програмних засобів 
інформаційної 
безпеки” 
(реєстраційний № 
0122U200579). 
2. Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи “Апаратно-
програмне 
забезпечення 
інтелектуальних 
систем розумного 
будинку” 
(реєстраційний № 
0122U200452).
3. Науковий керівник 
тематичного напряму 
«Мультисенсорні 
інтелектуальні 
системи» 
(реєстраційний № 
0121U113590) 
перспективного плану 
розвитку наукового 
напряму «Технічні 
науки» Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
4. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
“Багатофункціональні 
нанокомпозити на 
основі кремнію та 
карбону для 
інтелектуальних 
систем екологічного 
та радіаційного 
моніторингу” 
(реєстраційний № 
0122U001611).
П.12.
1. В. Хащевський, М. 
Шевель, Я. Бойко, І. 
Оленич. Розробка 
мобільного додатку 
електронної оплати 
проїзду в 
громадському 
транспорті / // 
Міжнародна 
конференція студентів 
і молодих науковців з 
теоретичної та 
експериментальної 
фізики “ЕВРИКА-
2018”. – 15–17 травня 
2018 р., Львів. – С. 
Н14.
2. Нечипор Ю. 
Оптимізація 
транспортних 
маршрутів методами 
нечіткого 
моделювання / Ю. 
Нечипор, І. Оленич // 
Міжн. конф. студен. та 
молодих науковців з 
теор. та експ. фізики 
“ЕВРИКА-2018”, 15 – 
17 травня 2018 р., - 
Львів. – С. Н7. 
3. Притула М., 
Сінькевич О., Оленич 
І. Система 



автоматичного 
визначення 
емоційного 
забарвлення тексту // 
Міжнародна 
конференція студентів 
і молодих науковців з 
теоретичної та 
експериментальної 
фізики ЕВРИКА-2020, 
6–7 жовтня 2020 р., - 
Львів. – С. І6.
4. Оленич І. Система  
контролю  клімату 
розумного  будинку  
на  основі  нечіткого 
контролера // Тези 
доповідей VI 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції MEICS-
2021, м. Дніпро. –с. 43.
5. Sinkevych O.O., 
Prytula M.М., Olenych 
I.B. Development of 
pipeline for fake news 
detection application // 
Int. Conf. of Students 
and Young Researchers 
in Theoretical and 
Experimental Physics 
“HEUREKA-2022”: 
Збірник тез доповідей, 
Львів, Україна, 18-20 
жовтня 2022 р. – 
2022. – P. І2. 
П.15.
Керівництво 
школярем 
Веліховським А.В., 
який зайняв призові 
місця II та ІІІ етапів 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” у 2021 р.
П.19. 
Член Вченої ради 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій. 
Участь у проекті 
DS&IS Львівського ІТ 
кластеру у 2019-2022 
роках. 

9004 Любунь 
Зіновій 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

TH 045561, 
виданий 

12.11.1986, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004004, 
виданий 

26.02.2002

35 ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

ЛНУ ім.І. Франка, 
спеціальність - 
радіофізика і 
електроніка.  В-1 № 
530 701. Рішенням 
вищої атестаційної 
комісії від 23 червні 
1979р.
Диплом кандидата 
технічних наук: ТН 
№094561 Москва 12 
листопада 1986р.МЕІ.
Атестат доцента:ДЦ 
№ 004004. Рішенням 



Атестаційної комісії 
від 26 лютого 2002р
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Любуня 
З.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 10, 11, 
12, 14 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування у 
Національному 
університеті 
‘Львівська 
політехніка’. З 
20.03.18 по 20.06.18 та 
з 17.09.18 по 18.12.18. 
Довідка №845 від 
20.12.2018р.. Тема 
стажування: 
Ознайомлення з 
методикою 
викладання 
дисциплін пов’язаних 
з аналізом даних з 
метою вдосконалення 
та розробки нових 
лабораторних робіт з 
курсу 
‘Інтелектуальний 
аналіз даних’.
П.1. 
1. Lubun Z.M.  Indium 
deposited nanosystem 
formation on InSe 
(0001) surface applied 
as template / P.V. Galiy, 
T.M. Nenchuk, A. 
Ciszewski, P. Mazur, 
Ya.M. Buzhuk, Z.M. 
Lubun, O.R. Dveriy // 
Metallophysics and 
Advanced Technologies, 
V. 41, issue №10, 2019, 
p. 1395-1405. 
https://doi.org/10.1540
7/mfint.41.10.1395(SNI
P = 0.532, Scopus)
2. Z.M. Lyubun. 
Modeling of Forming a 
Nanoporous Structure 
of Carbon Materials  for 
Electrodes of 
Electrochemical 
Capacitors/ 
B.K.Ostafiychuk, Z.M. 
Lyubun  R.P. Lisovskiy, 
М.І.Moiseienko, 
B.І.Rachiy,N.Ya.Ivanich
ok, Kh.V. Bandura// 
Physics and chemistry 
of solid state v.21, no.2 
(2020) pp.199-203.
3. Tsmots I. Method 
and Means of 
Symmetric Real-time 
Neural Network Data 
Encryption Ivan Tsmots 
/ I. Tsmots, V. Rabyk, 
Z. Lyubun, O. 



Skorokhoda // 
Proceedings of the XV 
International Scientific 
and Technical 
Conference "Computer 
Science and 
Information 
Technologies" – 2020. 
P. 47 – 51. (Scopus)
4. Liubun Z. Hover 
Signal-Profile Detection 
/ Z. Liubun, V. 
Mandziy, H. Klein, O. 
Karpin, V. Rabyk // 
Proceedings of the XV 
International Scientific 
and Technical 
Conference "Computer 
Science and 
Information 
Technologies" – 2020. 
P. 7 – 10. (Scopus)
5. Zinovij Liubun. 
Neural-network-based 
Gesture Detection for 
Capacitive Sensing. 
Zinovij Liubun, Vasyl 
Mandziy, Oleksandr  
Karpin, Vasyl Rabyk // 
Proceedings of 16th 
International 
Conference on” 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering”.-2022/ P. 
362 – 365. (Scopus).
6. З. Любунь, 
Р.Лісовський, І. 
Поплавський, Б. 
Рачій. Прогнозування 
властивостей 
вуглецевих матеріалів 
з використанням 
нейронних мереж. // 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. - 2019. - 
Випуск 12. – С. 64–72.
П.4.
1. Любунь 
З.,Карбовник І.,Рабик 
В. Інтелектуальний 
аналіз даних. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт. 
Львів: Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2015. 70 с.
2. Любунь З., 
Ковальчук М. 
Електротехніка та 
електроніка. 
Методичний посібник 
до виконання лаб. 
практикуму: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2010. 54с.
3. Любунь З. Основи 
теорії нейромереж. 
Текст лекцій. Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2007. 143с.
П.10.
Участь науково-
освітньому  проекті 
між Львівським 



національним 
університетом 
ім.Івана Франка та  
фірмою Infineon 
Technologies AG
П.11.
Консультант в області 
аналізу даних 
компанії  Infineon 
Technologies AG
П.12.
1. Берко Я.І. 
Використання 
бібліотеки програм 
TensorFlow для 
реалізації
нейромереж на 
мікроконтролерах 
фірми Cypress 
Semiconductor / Я.І. 
Берко, А.М. Цемко, 
З.М. Любунь, В.Г. 
Бігдай, О.В. Капшій, 
І.Б. Кравець // 
Матеріали 
одинадцятої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції FOSS 
Lviv-2021. – 17-19 
червня 2021.   Львів, 
Україна, 2021. – С.44 
48.
2. Любунь З.М. 
Використання 
нейронних мереж для 
розпізнавання 
рукописних цифр / 
З.М. Любунь, Н.В. 
Пелипець, В.Г. Рабик 
//  Праці ІІІ 
Міжнародної наукової 
конференції 
"Актуальні проблеми 
фундаментальних 
наук" – АПФН-2019 
(Луцьк - Світязь, 01 – 
05 червня 2019 р.)  – 
Луцьк: Вежа – Друк, 
2019. - С. 213 – 218.
3. Голубінка А. 
Використання 
нейромережі 
зустрічного 
поширення для 
стискання 
зображень./ А. 
Голубінка, З. Любунь, 
// Восьма  науково- 
практична 
конференція FOSS 
Lviv 2018:Збірник 
наукових праць/ 
Львів, 27-30 квітня 
2018р. .-С. 35-38.
4. Мочульський Ю. Т 
Прогнозування 
часових 
послідовностей за 
допомогою 
нейромереж./ Ю. Т. 
Мочульський, З. М. 
Любунь, // IX 
Українсько-польська 
науково-практична 
конференція 
„Електроніка та 
інформаційні 
технології”: Збірник 
матеріалів 28 серпня - 
31 серпня 2017 р. – 



Львів – Чинадієво: 
Видавн. центр Львів. 
нац. універ. ім. І. 
Франка, 2016. – С. 19.
П.14.
Керував студентом 
Цемко А. для участі у 
відкритому конкурсі 
наукових робіт в 
рамках реалізації 
Стипендіальної 
програми 
«Завтра.UA»

165151 Ненчук 
Тарас 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

KH 014087, 
виданий 

09.04.1997, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
001388, 
виданий 

28.04.2004

23 ОК 36 
Управління ІТ 
проектами

Львівський 
державний універси-
тет імені Івана 
Франка, 1986 рік, 
спеціальність фізика, 
кваліфі-кація фізик, 
викладач фізики. 
Диплом ЛВ № 419107
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників і 
діелектриків
 (КН № 014087 від 
9.04.1997) 
Доцент кафедри 
системного 
проектування
(02ДЦ №001388 від 
28.04.2004) 
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Ненчука 
Т.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 4, 12, 
19 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування в 
національному 
університеті 
"Львівська 
політехніка", 
16.11.2015-16.05.2016. 
Наказ №3725 від 
07.10.2015 р. Тема: 
підвищення 
педагогічної 
кваліфікації з 
викладання 
дисциплін напряму 
"Комп'ютерні науки".
2. Стажування в 
програмі Teacher’s 
Internship Program  від 
IT Ukraine Association 
(Project Management 
Module, General Tech 
Module, Technology-
Specific Module), 
проведеного 
компанією EPAM 
systems у січні-лютому 
2021 р., 80 год. 
сертифікат №447
3. Стажування в 
програмі Teacher’s 
Internship Program  від 



IT Ukraine Association 
(Project Management 
Module, General Tech 
Module, Technology-
Specific Module) 
проведеного 
компанією EPAM 
systems у січні-лютому 
2022 р., 180 год., 
сертифікат №795
П.1.
1. Nenchuk T.M. 
Quantitative analysis of 
indium deposited layer 
formation mechanism 
for In/In4Se3 (100) 
nanosystem / P.V. 
Galiy, T.M. Nenchuk, P. 
Mazur, A. Ciszewski, 
I.R. Yarovets // Journal 
Molecular Crystals and 
Liquid Crystals . -2018. 
- V. 674, Issue 1. - P. 11-
18 (Web of Science, 
Scopus)
2. Nenchuk T.M. 
Building the Quasi One 
Dimensional Transistor 
from 2D Materials / 
Pavlo V. Galiy, Lu 
Wang, Avinash Kumar, 
Bilal Barut, Taras M. 
Nenchuk, Andrew Yost, 
Alexander Sinitskii, 
Michael Randle, 
Simeon Gilbert, Chun-
Pui Kwan, Shenchu Yin, 
Takashi Komesu, 
Jonathan P. Bird, 
Alexey Lipatov, Nataliia 
Vorobeva, Jubin 
Nathawat, Nargess 
Arabchigavkani,Keke 
He, Wai-Ning Mei, 
Peter A. Dowben // 
2019 IEEE 2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering. 
Conference 
Proceedings, Lviv, 
Ukraine, July 2-6, 
2019, p. 679-682. 
(Scopus)
3. Nenchuk T.M. Power 
and polarization-
dependent 
photoresponse of quasi-
one-dimensional 
In4Se3/ Archit 
Dhingra, Simeon J. 
Gilbert, Jia‑Shiang 
Chen, P.V. Galiy, T.M. 
Nenchuk, P.A. Dowben 
// MRS Advances. – 
2022. - V. 7. - P. 547–
549. (Web of Science, 
Scopus)
4. Nenchuk T.M. 
Surface termination 
and Schottky-barrier 
formation of 
In4Se3(001) / A. 
Dhingra, P.V. Galiy, Lu 
Wang, N.S. Vorobeva, 
A. Lipatov, A. Torres, 
T.M. Nenchuk, S.J. 
Gilbert, A. Sinitskii, A.J. 
Yost, Wai-Ning Mei, K. 
Fukutani, Jia-Shiang 
Chen, P.A. Dowben // 



Semiconductor Science 
and Technology. – 
2020. -V. 35, N.6. - P. 
065009 (7). (Web of 
Science, Scopus)
5. Nenchuk T.M. Self - 
assembled indium 
nanostructures 
formation on InSe 
(0001) surface / P.V. 
Galiy, T.M. Nenchuk, P. 
Mazur, A. Ciszewski, 
Ya.M. Buzhuk, O.V. 
Tsvetkova // Applied 
Nanoscience. - 2020, 
V.10. - P. 4629–4635. - 
(Web of Science, 
Scopus). 
П.2. 
1. Патент на корисну 
модель України № 
130851, номер заявки 
№ u201807411, МПК 
G01Q 80/00 (2018.01), 
B82Y 35/00(2018.01) 
заявка від 02.07.2018 
р. Опубл. 26.12.2018. - 
Бюл.№ 24. Галій П.В., 
Ненчук Т.М., 
Цвєткова О.В. 
/“Спосіб визначення 
наявності 
нанометрових 
напівпровідникових 
та металевих ділянок 
на поверхні матеріалів 
нано- та мікро 
інтегральної 
електроніки”
2. Патент на корисну 
модель України № 
136617, номер заявки 
№ u201902507, МПК 
B82B 1/00 (2019.01), 
B82B 3/00(2019.01), 
C23C 4/06 (2016.1), 
C23C 4/18 (2006.01), 
B82Y 40/00 (2019.01) 
заявка від 14.03.2019 
р. Опубл. 27.08.2019. - 
Бюл.№ 16. Галій П.В., 
Ненчук Т.М., 
Цвєткова О.В. / 
“Спосіб одержання 
лінійних провідних 
нанодротів на 
наноструктурованій 
поверхні”
3. Патент на корисну 
модель України № 
146695, номер заявки 
№ u2020 06814, МПК 
(2021.01), B82B 1/00, 
B82B 3/00, B82Y 
40/00, заявка від 
23.10.2020. Опубл. 
10.03.2021 - Бюл. № 
10. Львівський 
національний 
уні¬верситет імені 
Івана Франка, вул. 
Університетська 1, м. 
Львів 79000. Галій 
П.В., Ненчук Т.М., 
Цвєткова О.В. / 
“Спосіб одержування 
упорядкованої нуль 
мірної металевої 
структури на 
наноструктурованій 
поверхні 



монокристалу InSe”
4. Патент на корисну 
модель України № 
149850, номер заявки 
№ u202104062, МПК 
(2006): C30B 1/00, 
B82Y 40/00, заявка 
від 12.07.2021. Опубл. 
08.12.2021. - Бюл. № 
49/2021. Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, вул. 
Університетська 1, м. 
Львів 79000. Галій 
П.В., Ненчук Т.М., 
Цвєткова О.В. / 
“Спосіб одержування 
підкладок-шаблонів 
для створення 1D та 
0D провідних 
упорядкованих 
наноструктур”.
5. Патент на корисну 
модель України №  
152312, номер заявки 
№ u 2022 02442, МПК 
(2022.01): B82B 1/00, 
B82B 3/00, заявка від 
11.07.2022. Опубл. 
11.01.2023. - Бюл. № 
2/2023 Галій П.В., 
Ненчук Т.М., 
Цвєткова О.В. 
/“Спосіб одержання 
наносистем на 
структурованих 
поверхнях 
сколювання 
шаруватих 
монокристалів 
інтеркалатів (xNi)InSe 
”, Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, вул. 
Університетська 1, м. 
Львів 79000.
П.4.
Електронні курси на 
освітній платформі  
Moodle кафедри 
системного 
проектування 
https://moodle.elct.lnu.
edu.ua
1. Управління ІТ 
проектами (121 
спеціальність, 4 курс) 
2. Управління ІТ 
проектами 
(менеджмент) (126 
спеціальність, 4 курс) 
3. Проектування 
інформаційних систем 
(122 спеціальність, 3 
курс) 
4. Управління ІТ 
проектами (інженерія 
програмного 
забезпечення) (126 
спеціальність, 1 курс) 
5. Управління ІТ 
проектами (122 
спеціальність, 3 курс) 
П.12. 
1. Nenchuk T.M. 
Quantitative analisis of 
interface layer 
formation In/ (0001) 
Sb2Te3 from data 



acquired by scanning 
tunneling microscopy 
study/ P.V. Galiy, T.M. 
Nenchuk, P. Mazur, V.I. 
Dzyuba, T.R. Makar // 
VIІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Напівпровідникові 
матеріали, 
інформаційні 
технології та 
фотовольтаїка»: Тези 
доповідей. − 
Кременчук: 
Кременчуцький 
національний 
університет імені 
Михайла 
Остроградського, 14-
16 травня 2022 р. - 
C.54-55.
2. Ненчук Т.М. 
Одержання 
наносистем 
In0/In4Se3 на 
поверхні 
кристалічного In4Se3 
при зміні її 
стехіометрії методом 
іонного травлення / 
Т.Р. Макар, П.В. Галій, 
Т.М. Ненчук, В.І. 
Дзюба // Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
з економіки, 
інформаційних систем 
і технологій, 
психології та 
педагогіки «Світ 
наукових досліджень» 
: Тези доповідей. − 
Тернопіль, 24-25 
березня 2022 р. - С.65-
71.
3. Nenchuk T.M. InTe 
surface application as 
template for indium 
deposited nanosystem 
formation / P.V. Galiy, 
T.M. Nenchuk, A. 
Ciszewski, P. Mazur, 
V.I. Dzyuba, T.R. Makar 
// Book of abstracts 
International research 
and practice conference 
" Nanotechnology and 
nanomaterials" NANO 
2020, 26-29 August 
2020, Lviv, Ukraine, p. 
368.  
4. Nenchuk T.M. 
Tunable In/In4Se3 
(100) nanosystem 
application for 
nanoelectronics / 
P.V.Galiy, 
T.M.Nenchuk, A. 
Ciszewski, P. Mazur, 
O.R. Dveriy // E-MRS 
2019 Fall Meeting, 
September 16-19, 2019, 
Warsaw, Poland. 
Symposium D Materials 
for nanoelectronics and 
nanophotonics,
5. Nenchuk T.M. 
Quantitative analysis of 
indium deposited layer 
formation mechanism 



for In/In4Se3 (100) 
nanosystems / P.V. 
Galiy, P. Mazur, T.M. 
Nenchuk, I.R. Yarovets, 
O.R. Dveriy, I.O. 
Poplavskyy // Intern. 
research and practice 
conf. “Nanotechnology 
and nanomaterials” 
(Nano 2018) /Book of 
Abstr., 27-30 August 
2018.- Kyiv, Ukraine, 
P.468.
6. Ненчук Т.М. Аналіз 
формування індієвих 
наноструктур на 
поверхні шаруватого 
напівпровідникового 
кристалу In4Se3 
методами скануючої 
тунельної 
мікроскопії/спектроск
опії / П.В Галій, Т.М. 
Ненчук, П. Maзур, А 
Ціжевський . І.Р 
Яровець, Я.M Бужук  
// V Міжнарод. 
науково-практична 
конф. 
“Напівпровідникові 
матеріали., 
інформаційні 
технології. та 
фотовольтаїка” / Тез. 
доп., 17-19 травня 
2018 р. – Кременчук.- 
С. 80-81.
П.19. 
1. Участь у проекті 
DS&IS Львівського ІТ 
кластеру у 2017-2023 
роках з викладання 
курсу «Управління ІТ 
проектами (інженерія 
програмного 
забезпечення)
2. Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій

435388 Карбовник 
Іван 
Дмитрович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 009893, 

виданий 
14.05.2020, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042894, 
виданий 

11.10.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032723, 
виданий 

26.10.2012

19 ОК 37 
Операційні 
системи 
реального часу

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2000, 
спеціальність - 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація - 
радіофізик;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників і 
діелектриків
(ДК №042894 від 
11.10.2007)
Доцент кафедри 
радіофізики та 
комп’ютерних 
технологій
(12 ДЦ№ 032723 від 
26.10.2012);
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ДД 
№009893 від 



14.05.2020)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Карбовника І.Д. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 5, 8, 20 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування у НУ 
“Львівська 
політехніка” з 
02.05.2018 р. по 
30.06.2018р.  та з 
03.09.2018 р. по 
31.12.2018 р. Тема: 
Графічне 
програмування у 
навчальному процесі 
та наукових 
дослідженнях. 
Довідка № 861 від 
11.01.2019.
П.1
1. Computer and 
experimental study of 
field-
inducedconductivity 
modulation in liquid 
crystal–carbon 
nanotubes system / Yu. 
I. Olenych, I. B. 
Olenych, Yu. Yu. 
Horbenko, O. I. 
Aksimentyeva, I. 
Karbovnyk, B. R. Tsizh 
// Molecular Crystals 
and Liquid Crystals. – 
2022. (Scopus) 
2. Impedance analysis 
of PEDOT:PSS/CNT 
composites below 
percolation threshold / 
I. Karbovnyk, H. Klym, 
D. Chalyy, I. Zhydenko, 
D. Lukashevych // 
Applied Nanoscience. – 
2021. (Scopus)
3. Optical properties of 
composite structure 
based on ZnO 
microneedles and Alq3 
thin film / I. 
Karbovnyk, B. Sadoviy, 
B. Turko, A.M. 
Kostruba, A. 
Luchechko, V.S. 
Vasil’yev, R. Serkiz, Y. 
Kulyk, H. Klym, P.K. 
Khanna, A.V. Kukhta // 
Optical and Quantum 
Electronics. – 2021. 
(Scopus)
4. LabVIEW-Based 
Automated Setup for 
Interferometric 
Refractive Index 
Probing // N. 
Andrushchak, I. 
Karbovnyk // SLAS 



Technology. – 2020. 
(Scopus)
5. Formation of 
oriented luminescent 
organic thin films on 
modified polymer 
substrate // I. 
Karbovnyk, B. Sadovyi, 
B. Turko, M. Sarzynski, 
A. Luchechko, I. N. 
Kukhta, H. Klym, A. 
Lugovskii, A. V. Kukhta 
// Applied Nanoscience. 
– 2020. (Scopus)
П.2
1. Пат. на корисну 
модель №148180 
Україна МПК C09K 
11/06, H01L 51/52. 
Нанокомпозитний 
люмінофор на основі 
ZnO та Alq3 / 
Карбовник І.Д., Турко 
Б. І., Серкіз Р. Я., 
Васільєв В. С.
Заявник і власник 
патенту Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Заявка 
№u202101162 від 
10.03.2021 р. Опубл. 
14.07.2021, Бюл. №28.
2. Пат. №148171 
Україна МПК C09K 
11/06, H01L 51/52. 
Спосіб одержування 
нанокомпозитного 
матеріалу на основі 
ZnO та Alq3 / / 
Карбовник І.Д., Турко 
Б. І., Серкіз Р. Я., 
Васільєв В. С.
Заявник і власник 
патенту Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Заявка 
№u202100757 від  
23.02.2021 р. Опубл. 
14.07.2021, Бюл. №28.
П.5
Захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня д. фіз.-мат. н. 
(ДД №009893 від 
14.05.2020)
П.8
Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи 
“Світлогенеруючі 
низькорозмірні 
структури з 
поляризованою 
люмінесценцією на 
основі органічних і 
неорганічних 
матеріалів” 
(реєстраційний № 
№0120U104964). 
П.20
Консультант з 
інформаційних 
технологій за 
напрямом «ІоТ та 
вбудовані системи» у 
компанії «Indeema 
Software», Львів, 2018-
2023.



340712 Назаркевич 
Марія 
Андріївна

Професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 002638, 

виданий 
10.10.2013, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008742, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017552, 

виданий 
21.06.2007, 

Атестат 
професора AП 

000128, 
виданий 

26.06.2017

20 ОК 38 
програмування 
вбудованих та 
конфігуровани
х систем

Українська академія 
друкарства, 1995, 
спеціальність -
Автоматизація 
технологічних 
процесів і виробництв, 
кваліфікація – 
інженер з 
автоматизації;
Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 - 
Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи.
(ДК 008742 від 
13.12.2000)
Доцент кафедри 
автоматизованих 
систем управління
(12ДЦ № 017552 від 21 
червня 2007 р.);
Доктор технічних 
наук, 01.04.10 – 
інформаційна безпека 
держави (ДД 
№002638, 10.10.2013 
р.)
Професор кафедри 
інформаційних 
технологій видавничої 
справи
(АП № 000128 від 
26.червня.2017)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Назаркевич М.А. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 12, 14 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. “Вдосконалення 
професійної 
підготовки шляхом 
поглиблення і 
розширення 
професійних знань, 
набуття досвіду в 
області 
інформаційних 
технологій та 
проектування   
систем”. Обсяг 6 
кредитів ЄКТС, 180 
год. 19.10.2020-
26.12.2020 ЛНУ 
Франка
2. Підвищення 
кваліфікації у 
республіці Польща в 
Інституті теоретичної 
та прикладної 
інформатики 
Польської академії 
наук (ІІТіS PAN,  м. 
Глівіце). Термін 
стажування з 14 
листопада 2016 до 14 



січня 2017 року в 
наукових 
дослідженнях 
комп’ютерних наук як 
частини співпраці між 
ІІТіS PAN і 
Національним 
університетом 
“Львівська 
політехніка”.
 (6 кредитів ECTS).
П.1.
1.Назаркевич М., 
Марчук А., Возний Я.  
Розробка методів 
біометричної 
ідентифікації на 
основі нових методів 
фільтрації.  Збірник 
наукових праць 
"Електроніка та 
інформаційні 
технології "– 2020. – 
№. 14. – P. 55-64. -
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.14.5 2.Возний Я., 
Назаркевич М., 
Грицик В., 
Лотошинська Н., 
Гавриш Б. 
Проектування 
системи 
автентифікації 
бометричного захисту 
на основі методу k-
середніх. Електронне 
фахове наукове 
видання 
"Кібербезпека: освіта, 
наука, техніка" – 2021. 
– №. 4(12). – С. 85-95.
 https://doi.org/10.289
25/2663-
4023.2021.12.8595 
3.Назаркевич М., 
Возний Я., 
Назаркевич Г. 
Розроблення методу 
машинного навчання 
при біометричному 
захисті із новими 
методами фільтрації. 
Електронне фахове 
наукове видання" 
Кібербезпека: освіта, 
наука, техніка"– 2021. 
– №. 3(11). – С. 16-30. 
https://csecurity.kubg.e
du.ua/index.php/journ
al/article/view/230
4.Nazarkevych M., 
Hrytsyk V., Voznyi Y., 
Marchuk A., Vozna O.  
Method of detecting 
special points on 
biometric images based 
on new filtering 
methods. Proceedings 
of the selected papers 
on Cybersecurity 
Providing in 
Information and 
Telecommunication 
Systems 2021 
CPITS'2021 Kyiv, 
Ukraine, January 28, 
2021 (online). – 2021. – 
№. 2923. – P. 243-251. 
https://ceur-
ws.org/Vol-



2923/paper26.pdf 
5.Nazarkevych M., 
Marchuk A., Vysochan 
L., Voznyi Y., 
Nazarkevych H., Kuza 
A. Ateb-Gabor filtering 
simulation for 
biometric protection 
systems // CEUR 
Workshop Proceedings. 
Proceedings of the 
selected papers on 
"Cybersecurity 
providing in 
information and 
telecommunication 
systems" CPITS'2020 
(Kyiv, Ukraine; July 7, 
2020).  – 2020. – №. 
2746. – P. 14-22. 
https://ceur-
ws.org/Vol-
2746/paper2.pdf
6.Грицик В., 
Назаркевич М., 
Дишко А. 
Порівняльний аналіз 
методів визначення 
зображення, 
отриманих від 
датчиків видимого 
спектру. Електронне 
фахове наукове 
видання" 
Кібербезпека: освіта, 
наука, техніка"– 2021. 
– №. 4(8). – С. 149-
164. 
https://www.csecurity.k
ubg.edu.ua/index.php/j
ournal/article/view/164
/158
7.Назаркевич М., 
Возний Я., Дмитрук С. 
Вейвлет перетворення 
Ateb-Габор фільтрації 
у біометричних 
зображеннях. 
Електронне фахове 
наукове видання" 
Кібербезпека: освіта, 
наука, техніка"– 2020. 
– №. 3(7). – С. 11-130. 
https://www.csecurity.k
ubg.edu.ua/index.php/j
ournal/article/view/138
/143
8.Nazarkevych, M., 
Kipish, M., Voznyi, Y., 
Sydorenko, Y., 
Podavalkina, M., 
Shevchuk, O. 
Fingerprint Recognition 
Device is Built on the 
Method of Filtering 
Ateb-Gabor. In 2019 
IEEE International 
Scientific-Practical 
Conference Problems of 
Infocommunications, 
Science and Technology 
(PIC S&T) Pp. 179-182. 
IEEE. DOI: 
10.1109/PICST47496.20
19.9061509https://doi.o
rg/10.1109/picst47496.2
019.9061509. EID: 2-
s2.0-85083680416
П.2. 
1. Пaт. 06221 Укрaїни, 
МПК(2006) G 06 K 



15/22. Спoсіб зaхисту 
друкoвaних тa 
eлeктрoнних 
дoкумeнтів / 
І.М.Дрoнюк, 
М.A.Нaзaркeвич, 
O.A.Трoян,  
Л.В.Лeгкий; зaявник і 
пaтeнтoвлaсник 
Нaціoнaльний 
унівeрситeт 
«Львівськa 
пoлітeхнікa».– № 
a201406221 
;зaявл.05.06.2014; 
oпубл. 26.08.2014, 
Бюл. № 16.– 4с.
2. Пaтeнт Укрaїни нa 
винaхід №06221. (51) 
МПК(2015.01) П06Л 
17/00. Спoсіб зaхисту 
інфoрмaції 
грaфічними 
пoбудoвaми. / 
І.М.Дрoнюк, 
М.A.Нaзaркeвич, 
O.A.Трoян; зaявник і 
пaтeнтoвлaсник 
Нaціoнaльний 
унівeрситeт 
«Львівськa 
пoлітeхнікa».– № 
зaявки a201406221; 
зaявл. 10.11.2014; 
oпубл. 10.02.2015, 
Бюл. № 3.
П.3. 
1. Назаркевич М.А. 
Типографіка та 
редагування: навч. 
Посібник/ 
М.А.Назаркевич, 
Н.Д.Лотошинська. -  
Львів:  Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2022. -
328 с.  ISBN 978-966-
941-708-4.
2. Modeling of security 
systems for critical 
infrastructure facilities: 
monograph / S. 
Yevseiev, R. Hryshchuk, 
K. Molodetska, M. 
Nazarkevych and 
others. – Kharkiv: PC 
Technology Center, 
2022. – 196 p. DOI: 
10.15587/978-617-7319-
57.
3. Назаркевич М. А., 
Міюшкович Ю. Г. 
Технічне редагування. 
Основи роботи в 
LaTeX /Навчальний 
посібник. Львів : 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2020. 216 
с.
П.4. 
1. Н.Д.Лотошинська, 
М.А. Назаркевич 
Лабораторний 
практикум з 
дисципліни  
«Додрукарське 
опрацювання 
інформації. Частина 
2» для студентів 
першого 



(бакалаврського) 
рівня вищої освіти 
спеціальності 186 
«Видавництво та 
поліграфія/уклад.:. – 
Львів: Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2021. – 78 
с.
2. Б.М. Гавриш, М.А. 
Назаркевич 
Методичні вказівки 
«Аудіовізуальна 
реклама» до 
виконання 
лабораторних робіт 
для студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти 
спеціальності 186 
«Видавництво та 
поліграфія» 
спеціалізації 
«Комп’ютерні 
технології та системи 
видавничо-
поліграфічних 
виробництв». – Львів: 
Видавництво 
Львівської 
політехніки, 2021. – 
122с.
3.М. А. Назаркевич 
Технології друкарства 
– Л. : Вид-во Нац. ун-
ту "Львів. 
політехніка", 2019. – 
68 с.
П.6.
1. Возний Ярослав 
Васильович „ Методи 
та засоби підвищення 
якості попереднього 
опрацювання 
біометричних 
зображень ”, 
Спеціальність 122 
Комп’ютерні науки (12 
Інформаційні 
технології); науковий 
керівник - д.т.н. 
Назаркевич М.А., 
2022, Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»
2. Троян Оксана 
Анатоліївна 
"Інформаційна 
технологія 
розроблення та 
ідентифікації 
латентних зображень" 
Спеціальність 05.13.06 
— інформаційні 
технології; науковий 
керівник - д.т.н. 
Назаркевич М.А., 
2019, Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка»
П.7.
1. Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.052.18 за 
спеціальністю  
05.13.21 Системи 
захисту інформації
2. Член постійної 
спеціалізованої вченої 



ради Д 35.101.01 за  
спеціальність 05.05. 
Машини і процеси 
поліграфічного 
виробництва
3. Опонент 
докторської дисертації 
Книша О.Б. 
«Методологічні 
основи забезпечення 
якості незшивного 
клейового скріплення 
книжкової продукції» 
, за спеціальністю 126  
05.05.01 – машини і 
процеси 
поліграфічного 
виробництва. 
(29.09.2021).
4. Опонент дисертації 
Бубена Віталія 
Романовича “ 
Розроблення моделей 
інформаційної  
системи аналізу і 
синтезу 
тоновідтворення 
зображень ”  на 
здобуття наукового 
ступеня доктор
філософії з галузі 
знань 12 – 
Інформаційні 
технології,
за спеціальністю 126 – 
Інформаційні системи 
та технології  ДФ 
35.101.007 
(26.10.2022).
5. Опонент дисертації 
Гунько Данила 
Тарасовича  “ 
Розроблення 
нормованого 
растрового 
перетворення”  на 
здобуття наукового 
ступеня доктор
філософії з галузі 
знань 12 – 
Інформаційні 
технології,
за спеціальністю 186-
Видавництво та 
поліграфія:  ДФ 
35.101.007 
(09.06.2021).
П.8. 
Член редакційної  
колегії Кібербезпека 
освіта, наука, техніка  
(https://csecurity.kubg.
edu.ua) та збірник 
наукових праць 
“Електроніка та 
інформаційні 
технології” 
(http://publications.lnu
.edu.ua/collections/ind
ex.php/electronics/inde
x)
Приймала участь у 
таких держтемах:
1.Система підтримки 
прийняття рішень 
розпізнавання 
мультиспектральних 
образів на основі 
технологій 
машинного навчання 
та онтологічного 



підходу
Експериментальна 
мобільна робото 
технічна платформа з 
інтелектуальною 
системою 
управлінням та 
захистом передачі 
даних
2.Нейромережева 
технологія захисту та 
передачі даних у 
реальному часі з 
використанням 
шумоподібних кодів 
(реєстраційний №  
0119U002256)
3.Експериментальна 
система 
нейромережевого 
картографічного 
захисту та передачі 
даних у реальному 
часі з використанням 
баркероподібних 
кодів
Член редакційної 
колегії та рецензент  
International Journal 
on Data Science and 
Technology  
http://www.ijdst.org 
(Scopus )
П.9.
Член науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої 
або фахової 
передвищої освіти 
МОН 18 
«Виробництво та 
технології» 186- 
Видавництво та 
поліграфія. 
П.12.
1. Лотошинська, Н. Д., 
Маїк, Л. Я., & 
Назаркевич, М. А. 
Кольоровідтворення 
відбитків цифрового 
та офсетного друку. 
http://pvs.uad.lviv.ua/s
tatic/media/1-83/3.pdf
2. Грицик  В. , 
Назаркевич М., Данич 
І. Персоналізована 
спецтехніка для 
попередньої 
діагностики стану 
серцево-судинної 
системи//Сучасна 
спеціальна техніка 
№2(69)2022 С. 44-56. 
http: 
//doi.org/10.36486/mst
2411-3816. Doi 
(Issue)https: 
//doi.org/10.36486/mst
2411-3816.2022.2(69)
3. Volodymyr Hrytsyk , 
Mariia Nazarkevych 
Вплив пандемії 
COVID'19 на студентів, 
які навчаються в 
національному 
університеті 
“Львівська 
Політехніка” с.  
Електронне фахове 
наукове видання 
"Кібербезпека: освіта, 



наука, техніка;,  Том 1 
№ 13 (2021), 102-112. 
DOI: 
https://doi.org/10.2892
5/2663-
4023.2021.13.102112
4. Mariya Nazarkevych, 
Serhii Dmytruk, 
Volodymyr Hrytsyk, 
Olha Vozna, Anzhela 
Kuza, Oleksii Shevchuk, 
Vasyl Sheketa, Iryna 
Maslanych and 
Yaroslav Voznyi, 
“Evaluation of the 
effectiveness of 
different image 
skeletonization 
methods in biometric 
security systems”, 
International Journal of 
Sensors, Wireless 
Communications and 
Control (2020) 10: 1. 
https://doi.org/10.2174
/2210327910666201210
151809
5. Tymchenko O., 
Havrysh B., Tymchenko 
O. O., Khamula  O., 
Nazarkevych M. 
Architecture of the 
simulator of the 
personal local wireless 
networks: examples of 
implementation // 
CEUR Workshop 
Proceedings. – 2021. – 
Vol. 2853 : Proceedings 
of the 2nd International 
Workshop on 
Intelligent Information 
Technologies & Systems 
of Information Security 
with CEUR-WS 
(Khmelnytskyi, 
Ukraine, March 24–26, 
2021). – Р. 417–429. 
0,58 ум.д.ар. (За 
іншою тематикою) 
(Тимченко О. В.) 
(SciVerse SCOPUS).
П. 14.
Керівник наукової 
роботи магістра 
Форостини Софії 
Володимирівни; 
диплом II ступеня на 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт по 
напряму зі 
спеціальності 186 
Видавництво та 
поліграфія (2019 рік).

78727 Катеринчук 
Іван 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 042895, 
виданий 

11.10.2007, 

14 ОК 39 
Життєвий 
цикл ПЗ

Канд. фіз.-мат. наук, 
(ДК №042895 від 
11.10.2007), 01.04.10 – 
фізика 
напівпровідників і 
діелектриків.
Доцент кафедри 
оптоелектроніки та 
інформаційних 
технологій (атестат 
12ДЦ № 032724 від 26 
жовтня 2012 р.).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

032724, 
виданий 

26.10.2012

Катеринчука І.М. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 8, 12, 19, 
20 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
Стажування у 
Національному ун-ті 
„Львівська 
політехніка”, кафедра 
автоматизованих 
систем управління. З 
16.10.2019 по 
27.12.2019 та з 
20.02.2020 по 
19.06.2020 , наказ 
№3601-3-05 від 
26.09.19. Тема: 
Профільне 
стажування з 
предмету «Теорія 
ігор», довідка №881 
від 25.06.2020.
П.1. 
1. Sveleba S. The Role of 
Sample Size in 
Multilayer Neural 
Networks / S. Sveleba, 
I. Katerynchuk, I. Kuno, 
Y. Shmyhelskyy, N. 
Sveleba // Proceedings 
- 16th International 
Conference on 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
2022. – 22-26 February 
2022. – Lviv-Slavske, 
Ukraine. – P. 767-770 
DOI: 
10.1109/TCSET55632.2
022.9767025 (Scopus)
2. Sveleba S. Gradient 
Methods for Teaching a 
Multilayer Neural 
Network to Recognize 
Printed Digits / S. 
Sveleba, I. 
Katerynchuk, I. Kunyo, 
O. Semotyjuk, N. 
Sveleba, M. Ozhha // 
12th International 
Conference on 
Advanced Computer 
Information 
Technologies (ACIT). – 
26-28 September 2022. 
– Ruzomberok, 
Slovakia. DOI: 
10.1109/ACIT54803.20
22.9913121 (Scopus)
3. Sveleba S. 
Convolutional Neural 
Networks – 
Deterministic Systems / 
S. Sveleba,V. 
Brygilevych, I. Kuno, I. 
Katerynchuk, O. 
Semotyjuk, Y. 



Shmyhelskyy // 23rd 
International 
Conference on 
Computational 
Problems of Electrical 
Engineering (CPEE) 
2022. – 11-14 
September 2022. – 
Zuberec, Slovakia. DOI: 
10.1109/CPEE56060.20
22.9919672 (Scopus)
4. Sveleba S. 
Investigation of the 
Transition Mechanism 
to Chaos in Multilayer 
Neural Networks / S. 
Sveleba, I. 
Katerynchuk, I. Kuno, 
N. Sveleba, O. 
Semotyjuk // 4th 
International 
Conference on 
Advanced Information 
and Communication 
Technologies (AICT)  –  
21-25 September 2021. 
–  Lviv, Ukraine.  DOI: 
10.1109/AICT52120.202
1.9628919 (Scopus)
5. The real time face 
recognition /Sveleba, 
S., Katerynchuk, I., 
Karpa, I., Kyno I., 
Ugryn, S., Ugryn V. // 
2019 3rd International 
Conference on 
Advanced Information 
and Communications 
Technologies, AICT 
2019 - Proceedings, 
2019, pp. 294–297, 
8847753 (Scopus)
6. The Expert System 
'Pharmacy' for 
Determination of 
Availability and 
Conditions of Storage 
of Medicinal Products  
/Sveleba S., Kunyo I., 
Sveleba N., Karpa I., 
Katerynchuk I. //2019 
11th International 
Scientific and Practical 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies, ELIT 
2019 - Proceedings, 
2019, pp. 63–66, 
8892297 (Scopus)
П.8. 
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
“Хаотичні стани 
багатошарових 
нейронних мереж ” 
(реєстраційний № 
0122U200480). 
2. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи “ 
Хаотичні стани в 
модульованих 
системах ” 
(реєстраційний № 
0122U001693).
П.12.
1. Sveleba S.A. 
Transition from order 
to chaos of 



incommensurate 
superstructure 
described by the 
Lifshitz invariance 
under conditions n = 3 / 
S.A. Sveleba, I.M. 
Katerynchuk, I.M. 
Kuno, A.S. Velgosh, J.A. 
Shmygelsky, O.V. 
Semotyuk, V.M. Kuno 
// Abstract book of the 
10th International 
Research and Practice 
Conference 
"Nanotechnology and 
Nanomaterials" NANO-
2022.   August 25-27, 
2022.   Lviv, Ukraine, 
2022.   P. 474.
2. Sveleba S.A. 
Transitional processes 
in a incommensurate 
superstructure in the 
surface energy field / 
S.A. Sveleba, I.M. 
Katerynchuk, I.M. 
Kuno, A.S. Velgosh, J.A. 
Shmygelsky, O.V. 
Semotyuk, V.M. Kuno 
// Abstract book of the 
10th International 
Research and Practice 
Conference 
"Nanotechnology and 
Nanomaterials" NANO-
2022.   August 25-27, 
2022.   Lviv, Ukraine, 
2022.   P. 475.
3. Свелеба С.А. 
Перехід від порядку 
до хаосу неспівмірної 
надструктури, яка 
описується 
інваріантом Ліфшиця 
за умови N=3, 4, 5. / 
А.С. Вельгош, А.О. 
Копач, С.А. Свелеба // 
Матеріали VII 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
здобувачів вищої 
освіти та молодих 
вчених „Фізика і хімія 
твердого тіла. Стан, 
досягнення і 
перспективи”. – 21-22 
жовтня 2022 р. – 
Луцьк, Україна, 2022. 
– С. 64-65.
4. Branching diagrams 
for a dimensional 
incommensurate under 
different symmetry of 
thermodynamic 
potential //Sveleba 
S.A., Katerynchuk I.M., 
Kuno I.M., Karpa I.V., 
Velgosh A.S., 
Shmygelsky J.A., 
Semotyuk O.V.Kuno 
.V.M. 9th International 
Conference 
"Nanotechnologies and 
Nanomaterials" NANO-
2021 , 25 – 27 of August 
2021, Lviv, P.451
5. Analysis of 
mechanisms transition 
from order to chaos of 
superstructure 



described by the 
invariant of Lifshits 
with N=4 // Sveleba 
S.A., Katerynchuk I.M., 
Kuno I.M., Karpa I.V., 
Velgosh A.S., 
Shmygelsky J.A., 
Semotyuk O.V. Kuno 
V.M. 9th International 
Conference 
"Nanotechnologies and 
Nanomaterials" NANO-
2021 , 25 – 27 of August 
2021, Lviv, P.450.
П.19. 
Львіський ІТ-кластер. 
Член консультативних 
рад освітніх програм 
“Data 
Science&Intelligent 
Systems”, “SoftWare 
Engeneering”
П.20. 
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 10 
років.

330874 Шувар 
Роман 
Ярославович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ФM 037249, 
виданий 

17.01.1990, 
Атестат 

доцента AP 
004139, 
виданий 

26.06.1996

34 ОК 3 Історія 
української 
культури

Не верифікований з 
ЄДЕБО, тому 
підтягнули гаранта. 
Інформація подано на 
ПОЛІЩУК 
РОСТИСЛАВ 
МИКОЛАЙОВИЧ.
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2009, 
спеціальність - 
культуролог, 
кваліфікація – 
викладач 
культурологічних 
дисциплін;
Кандидат 
філософських наук, 
Дисертацію захищено 
«17» лютого 2017 року 
у спеціалізованій 
вченій раді Д 
35.051.02 Львівського 
національного 
університету ім. Івана 
Франка, Міністерства 
освіти і науки України 
, ДК № 041989 від 
27.04.2017 р.
Доцент кафедри 
олімпійської освіти 
ЛДУФК ім. Івана 
Боберського 
(АД 009846 від 
01.02.2022);
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Поліщука Р.М. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 12 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 



No365).

Венеціанський 
університет 
Ка’Фоскарі  (Італія) 
пройшов  науково-
педагогічне 
стажування на тему: 
«Педагогічна техніка 
та компетентність 
викладачів у галузі 
історичних, 
політичних, 
філософських та 
соціологічних наук» 
15.02.2021 – 26.03.21 
р., 6 кредитів ЄКТС 
(180 годин);  (копія 
сертифікату 
знаходиться на 
кафедрі).
П.1.
1. Бліхар В., Копитко 
М., Личенко І., 
Вінічук М. та Поліщук 
Р. (2021). Оцінка рівня 
економічної безпеки 
інноваційних 
підприємств: 
економічно -правовий 
аспект. Фінансово -
кредитна діяльність: 
проблеми теорії та 
практики , 3 (38), 
240–248.
2. Поліщук Р.М. 
Етноантропологічні 
засади культури тіла 
та їх значення для 
спорту// Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філос.-політолог. 
студії. 2021. Випуск 
38, c. 98-104. (0.6 д. 
а.).
2. Поліщук Р.М. 
Історико-філософські 
аспекти формування 
фізичної культури і 
спорту. Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету. Серія: 
Філософія. 
Культурологія: 
Збірник наукових 
праць. – Вип. 2 (34). 
К.: НАУ, 2021. – 107-
112 с.
3. Поліщук, Р. (2022). 
Сакральні мотиви 
спорту. Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології, (32), 87-90. 
https://doi.org/10.3283
7/apfs.v0i32.1031
4. Kultenko, V., 
Morska, N., Fesenko, 
G., Poperechna, G., 
Polishchuk, R., & 
Kulbida, S. (2022). The 
Natural Human Rights 
within the Postmodern 
Society: a Philosophical 
Socio-Cultural Analysis. 
Postmodern Openings, 
13(1), 186-197. 
https://doi.org/10.1866
2/po/13.1/391
5. Поліщук Р. М. 



Огляд досліджень 
спорту як елемента 
культури // Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
філос.-політолог. 
студії. 2022. Випуск 
41, c. 64–70.
П.3. 
1. Поліщук Р. М. 
Кілька думок про 
ідентичність: 
монографія / 
Ростислав 
Миколайович 
Поліщук. – Львів: 
ЛДУФК, 2018. – 240 с.
2. Polischuk Rostyslav. 
Development of 
modern science: the 
experience of European 
countries and prospects 
for Ukraine: 
monograph / edited by 
authors. – 3rd ed. – 
Riga, Latvia: “Baltija 
Publishing”, 2019. – 
662 p.

П.4.
1. Історія української 
культури: методичні 
вказівки з навчальної 
дисципліни 
підготовки 
бакалаврів: Галузь 
знань 24 «Сфера 
обслуговування», 
спеціальність 242 
«Туризм» / уклад. 
Сова А. О., Поліщук Р. 
М. – Львів: Простір-
М, 2022. – 56 с. (3,27 д. 
а.).
2. Історія української 
культури: методичні 
вказівки з навчальної 
дисципліни 
підготовки 
бакалаврів: Галузь 
знань 01 
«Освіта/Педагогіка», 
спеціальність 014 
«Середня освіта 
(фізична культура)» / 
уклад. Сова А. О., 
Поліщук Р. М. – 
Львів: Простір-М, 
2022. – 56 с. (3,27 д. 
а.).
3. Національний 
спорт: робоча 
навчальна програма 
дисципліни за 
вибором, рівень 
підготовки – другий 
(освітньо-науковий), 
галузь знань 01 
«освіта», 
спеціальність 017 
«Фізична культура і 
спорт» / уклад. 
Поліщук Р. М., Сова А. 
О., Тимчак Я. В. – 
Львів, 2022. – 24 с. 
(1,87 д. а.).
4. Національний 
спорт: методичні 
вказівки з навчальної 
дисципліни за 
вибором, рівень 



підготовки – другий 
(освітньо-науковий): 
галузь знань 01 
«освіта», 
спеціальність 017 
«Фізична культура і 
спорт» / автор 
Поліщук Р. М. – 
Львів: Простір-М, 
2022. – 60 с. (3,3 д. а.).
П.12.
1. Поліщук Р. [Рец.]: 
Людиновимірність 
спорту або місце 
антропології у 
дослідженні 
спортивної культури 
[на]: Kendall Blanchard 
& Alyce Taylor Cheska, 
The Anthropology of 
Sport: An Introduction. 
South Hadley, Mass., 
Bergin & Garvey 
Publishers, 1985, XIV + 
306 p. // Українська 
тіловиховна традиція 
/ гол. ред. Андрій 
Сова. – Львів, 2022. – 
Вип. 2. – С. 138–143. 
(0.5 д.а.)
2. Поліщук Р. 
Прокляття та 
пророцтва в спорті: на 
прикладі античної 
Греції// Українська 
тіловиховна традиція 
/ гол. ред. Андрій 
Сова. – Львів, 2022. – 
Вип. 2. – С. 88–96. 
(0.9 д. а.).
3. Поліщук Р. М. 
Формування 
національно-
культурної 
ідентичності 
українського народу в 
процесі глобальних 
трансформацій 
українського 
суспільства [Текст] / 
Р. М. Поліщук // 
Молодий вчений. – 
2018. – №1. – С. 617–
622.  
4. Поліщук Ростислав, 
Спорт в сучасній 
культурній індустрії // 
Острозькі 
культурологічні 
читання: матеріали 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
(м. Острог, 15 квітня 
2021 р.). Острог: 
Видавництво 
Національного 
університету 
«Острозька академія», 
2021. 152 с. С. 107–110. 
5. Поліщук Ростислав. 
Спорт: війна чи мир? 
// Тези щорічної 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Дні науки 
філософського 
факультету 2022» / 
Відп. за випуск Л. В. 
Рижак, Н. І., Жигайло, 
П. І. Коряга. 
Львівський 



національний 
університет імені 
Івана Франка, 2022. 
293 с. С. 94-96. – 0.2 
д.а.
6.Поліщук Ростислав. 
Спортивні споруди як 
культурна спадщина// 
Культурна спадщина: 
інноваційні підходи та 
сталий розвиток: Тези 
міжнародної науково- 
практичної 
конференції, 9-10 
вересня 2022 року / 
упор. Ю. Курдина. 
Львів, 2022. 105 с. С. 
66–68. – 0.1 д.а.
П.19.
Член філософської 
комісії НТШ.

329737 Монастирськ
ий Любомир 
Степанович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДД 000584, 

виданий 
19.01.2012, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 027656, 
виданий 

04.03.1987, 
Атестат 

доцента ДЦ 
022559, 
виданий 

17.04.1990, 
Атестат 

професора 
12ПP 009191, 

виданий 
17.01.2014

31 ОК 22 
Інформаційна 
безпека 
програм та 
даних

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка,  
спеціальність - 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація - 
радіофізик;
N 956 від 26.05.1973 р.
Кандидат фізико-
математичних наук,  
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків 
(ФМ 027656 від 
04.08.1997)
Доцент кафедри 
радіоелектронного 
матеріалознавства
(ДЦ 022559 від 
17.04.1990);
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ДД 
00584 від 19.01.2012)
Професор кафедри 
радіоелектронних і 
комп’ютерних систем
(12ПР009199 від 
17.01.2014)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Монастирського Л.С. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 3, 4, 6, 
8, 9, 12 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування у НУ 
“Львівська 
політехніка” з 
1.11.2016 р. по 
30.04.2017р Тема: 
«Сучасні методи 



проєктування 
розумних об єктів»
Довідка Н 564 від 
04.05.2017 р.
П.1.
1. Monastyrsky 
L.S.Olenych I.B., 
Sokolovsky 
B.S.Simulation of field 
effect in porous silicon 
nanostructures // 
Applied Nanoscience.-
2020.vol.10 -P.4645-
4650
2. Monastyrsky L.S, 
Sokolovsky B.S., 
Alecseichyk M.P. 
Calculation of energy 
diagram of assimetric 
graded band gap 
superlattices// 
Nanoscale Research 
Letters. – 2017. -V.12 -
203
3.О. Сінькевич, Л. 
Монастирський, Я. 
Бойко, Б. 
Соколовський . 
Development of neuro-
controller based on 
STM32  //  
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2020. – 
Вип. 13. – С. 118–125. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.13.12
4.Л.С.Монастирський,  
О.І.Петришин 
Особливості збирання 
і опрацювання 
масивів даних для 
управлінням 
розумним об єктом// 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2017. – 
Вип. 7. – С. 86-92
5. Л.Монастирський, 
В.Лозинський, 
Я.Бойко, 
Б.Соколовський  
Розпізнавання 
відбитків пальців у 
недорогій 
біометричній 
системі// Електроніка 
та інформаційні 
технології. – 2018. – 
Вип. 9. – С. 120–124. 
П.2. 
1. Пат. на корисну 
модель № 127257 
Україна, МПК G02B 
1/00, G02F 1/00, C09K 
11/00. Спосіб 
отримання 
електрохромної 
структури на основі 
поруватого кремнію / 
І.Б. Оленич, О.І. 
Аксіментьєва, Л.С. 
Монастирський. 
Заявник і власник – 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u201801408; заявл. 
13.02.2018; опубл. 



25.07.2018 р. Бюл. № 
14.
2. Пат. на корисну 
модель № 151670 
Україна, H01L 49/02, 
G01N 27/12, B82B 
3/00. Спосіб 
одержування 
первинного 
перетворювача 
газового сенсора / 
Оленич І.Б., Горбенко 
Ю.Ю., Аксіментьєва 
О.І., Монастирський 
Л.С. Заявник і 
патентовласник 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u202201229; заявл. 
14.04.2022; опубл. 
25.08.2022 р. Бюл. № 
34/2022.
3. Пат. 140565 
Україна,МПК GOIN 
25/20 GOIN 17/18 
GOIN 15/00 
Монастирський Л.С., 
Соколовський Б.С., 
Сінькевич О.О., 
Оленич І.Б.,Спосіб 
визначення 
теплофізичних 
характеристик 
архітетурних споруд 
10.03.20 р. Бюл.5
П.3. 
1. Монастирський 
Л.С., Оленич І.Б., 
Соколовський Б.С., 
Бойко Я.В. 
Комп’ютерне 
моделювання 
електронних процесів 
у неоднорідних 
структурах мікро- та 
наноелектроніки. 
Монографія. Львів : 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – 230 с.
П.4. 
1. Монастирський Л.С. 
Електронний курс 
«Технології захисту 
інформації». 
Протокол засідання 
атестаційної комісії 
№8 від 26 червня 2019 
р., http://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=2039 
2. Проєктування 
інформаційних систем 
на базі МК Raspberry 
Pi . Методична 
розробка для 
студентів факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій. 
О.Й.Бабич, 
Л.С.Монастирський, 
Я.В.Бойко. Львів, 
2019, -48 с.
П.6.
Науковий консультант 
дисертації Оленича 
І.Б. на здобуття 
вченого ступеня докт. 
фіз.-мат. наук. Дата 



захисту 6.12.2020 р., 
спеціалізована рада Д 
04.04.08 у 
Львівському 
національному 
університеті 
ім.І.Франка.
П.8. 
1. Науковий керівник 
діючої науково-
дослідної теми 
“Багатофункціональні 
нанокомпозити на 
основі кремнію та 
карбону для 
інтелектуальних 
систем екологічного 
та радіаційного 
моніторингу” 
(реєстраційний № 
0122U001611).
Науковий керівник 
науково-дослідних 
тем “Розпізнавання 
образів і 
біометричний захист 
інформації засобами 
машинного 
навчання”, 
“Проєктування 
інтелектуальних 
мікрокомп ютерних 
систем”.2018-2020рр.
П.9.
1. Рецензування 
освітньо-наукової 
програми третього 
рівня(аспірантура) 
галузі знань 17-  
електроніка та 
телекомунікації для 
Кременчуцького 
національного 
університету імені 
Михайла 
Остроградського, 2022 
р.
П.12.
1. Олег Сінькевич, 
Любомир 
Монастирський, 
Богдан Соколовський, 
Зіновій Матчишин. 
Cluster Analysis of 
Smart Home Energy 
Time Series. Матеріали 
IV Всеукраїнської 
науково-технічної 
конференції 
Теоретичні та 
Прикладні Аспекти 
Радіотехніки, 
Приладобудування і 
Комп’ютерних 
Технологій, 2019. С. 
237-240. 
2. O. Sinkevych, L. 
Monastyrskyi, B. 
Sokolovskyi, Y. Boyko 
and Z. Matchyshyn, 
"Estimation of Smart 
Home Thermophysical 
Parameters Using 
Dynamic Series of 
Temperature and 
Energy Data," 2019 
IEEE 2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering 
(UKRCON), Lviv, 



Ukraine, 2019, pp. 934-
937. 
3.Сінькевич О. 
Кластерний аналіз 
енергетичних часових 
рядів розумного 
будинку / Олег 
Сінькевич, Любомир 
Монастирський, 
Богдан Соколовський, 
Зіновій Матчишин // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
„Теоретичні та 
прикладні аспекти 
радіотехніки, 
приладобудування і 
комп’ютерних 
технологій“ 
присвячена 80-ти 
річчю з дня 
народження 
професора Я.І. Проця, 
20-21 червня 2019 
року. — Т. : ФОП 
Паляниця В. А., 2019. 
— С. 237–240. — 
(Автоматизація, 
комп’ютерні 
технології та 
робототехніка).
4. ЛС Монастирський, 
ІБ Оленич, ОІ 
Петришин, ВМ 
Лозинський Система 
аналізу газів на основі 
структур поруватого 
кремнію././Сенсорна 
електроніка і 
мікросистемні 
технології, 2018 р.-V. 
15 (2), p. 88-96
5. ЛС Монастирський, 
Я В Бойко, О І 
Петришин, В М 
Лозинський   Обробка 
даних  системи 
цифрових сенсорів 
температури з метою 
оптимізації 
енерговитрат 
розумного будинку/ / 
Сенсорна електроніка 
і мікросистемні 
технології// 2018 р., 
V,- 15 (3),  c . 74-81
6.Monastyrskyi 
Liubomyr. Application 
of Convolutional Neural 
Networks in Biometric 
Identification Problems 
/ Liubomyr 
Monastyrskyi, Yaroslav 
Boyko, Volodymyr 
Lozynsky, Taras 
Kropyvka. – 
Proceedings of the Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference “Electronics 
and Information 
Technologies” (ELIT-
2018). – P. A-179–A-
182.
7. Lozynsky Volodymyr. 
Features of Russian - 
Ukrainian Cyberwar / 
Volodymyr Lozynsky, 
Oleh Petryshyn, 
Liubomyr 



Monastyrsky// 
Conference “Behind the 
Digital Curtain: Civil 
Society vs State-
Sponsored Cyber 
Attacks”. - Brussels, 
June 25, 2019. DOI 
10.34054/bdc000.
8. Монастирський 
Л.С. Обробка даних 
відбитків пальців на 
основі МК Arduino / 
Л.С. Монастирський, 
В.М. Лозинський, Б.С. 
Соколовський // IХ 
Українсько-польська 
наук.-практ. конф. 
“Електроніка та 
інформаційні 
технології”, 28 – 31 
серпня 2017 р., Львів-
Чинадієво. – С. 67.
П.19. 
1. Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій. 
2. На протязі 2017-
2022 рр. був членом 
ДЕК факультету по 
захисту бакалаврських 
та магістерських 
дипломних робіт.
3. Протягом 2019 - 
2021 рр. був  головою 
ЕК по захисту 
бакалаврських робіт в 
НУ «Львівська 
Політехніка».

381482 Бугрій Олег 
Миколайови
ч

Професор, 
Суміщення

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність:  

, Диплом 
доктора наук 

ДK 215634, 
виданий 

11.10.2017, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 015537, 

виданий 
03.07.2002, 

Атестат 
доцента 02ДЦ 

012858, 
виданий 

15.06.2006

21 ОК 21 Методи 
та технології 
обчислень

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка (1993 
р.), спеціальність: 
“Математика”, 
кваліфікація: 
“Спеціаліст ”;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.01.02-
диференціальні 
рівняння, ДК № 
015537, 03.07.2002, 
тема кандидатської 
дисертації 
“Параболічні 
варіаційні нерівності 
без початкових умов”;
Доцент кафедри 
диференціальних 
рівнянь, 02ДЦ № 
012858, 15.06.2006
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.01.02-
диференціальні 
рівняння, ДД № 
006952, 11.10.2017, 
тема докторської 
дисертації “Задачі для 
нелінійних 
параболічних рівнянь 
та варіаційних 
нерівностей зі 
змінними 
показниками 
нелінійності”;
Професор кафедри 
математичної 



статистики і 
диференціальних 
рівнянь, АП № 
002989, 29.06.2021
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Бугрія 
О.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 6, 7, 9, 10, 
14, 16 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
Міжнародне науково-
педагогічне 
стажування в 
University of Rzeszów 
(Republic of Poland) на 
тему “Investigation of  
the nonlocal problem 
for nonlinear parabolic 
equation with variable 
exponents of  the 
nonlinearity),03.02.202
0-09.02.2020, 90 
годин (3 кредити 
ECTS)
П.1.
1) Buhrii O.M. Visco-
plastic, Newtonian, and 
dilatant fluids: Stokes 
equations with variable 
exponent of 
nonlinearity // 
Математичні студії. – 
Т. 49, № 2. – 2018. – С. 
165-180. (Scopus)
2) Buhrii O., Buhrii N. 
Nonlocal in time 
problem for anisotropic 
parabolic equations 
with variable exponents 
of nonlinearities. J. 
Math. Anal. Appl. 2019; 
473: 695-711. (Web of 
Science, Scopus)
3) Buhrii O.M., Buhrii 
N.V. Doubly nonlinear 
elliptic-parabolic 
variational inequalities 
with variable exponents 
of nonlinearities. 
Advances in Nonlinear 
Variational Inequalities. 
2019; 22 (2): 1-22. 
(Scopus)
4) Buhrii O.M. On ε-
Friedrichs inequalities 
and its application // 
Математичні студії. – 
Т. 51, № 1. – 2019. – С. 
19-24. (Scopus)
5) Bokalo M., Buhrii O., 
Hryadil N. Initial-
boundary value 
problems for nonlinear 
elliptic-parabolic 
equations with variable 
exponents of 
nonlinearity in 
unbounded domains 



without conditions at 
infinity. Nonlinear 
Analysis. 2020; 192: 
111700. (Web of 
Science, Scopus)
6) Buhrii O.M., 
Kholyavka O.T., Pukach 
P.Ya., Vovk M.I. Cauchy 
problem for hyperbolic 
equations of third order 
with variable exponent 
of nonlinearity. 
Carpathian 
Mathe¬ma¬tical 
Publications. 2020; 12 
(2): 419-433. (Web of 
Science, Scopus)
П.6.
Науковий керівник 
Власова В.А. 
(“Коефіцієнтні 
обернені задачі для 
двовимірних 
параболічних рівнянь 
з виродженням”, 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, дата захисту 
11.12.2020, рік 
закінчення 
аспірантури 2011)
П.7.
1) Член 
спеціалізованої вченої 
ради по захисту 
докторських 
дисертацій Д 35.051.07 
у Львiвському 
нацiональному 
унiверситетi iменi 
Iвана Франка;
2) Опонував 
дисертацію доктора 
філософії: Яшан Б.О. 
“Крайові задачі з 
імпульс-ними 
умовами для 
параболічних рівнянь 
з виродженням”, 
cпеціальність 111-
математика, дата 
захисту 18.12.2020.
3) Опонував 
дисертацію доктора 
наук: Бак С.М. 
“Дискретні 
нескінченновимірні 
гамільтонові системи 
на двовимірній 
ґратці”, спеціальність 
01.01.02 – 
диференціальні 
рівняння, дата захисту 
11.12.2020.
П.8.
Рецензент статей 
фахового видання 
“Вісник Львівського 
університету. Серія 
механіко-
математична” (2021р)
П.9.
Рецензував три гранти 
для Національного 
фонду досліджень 
України (2020р).
П.10.
Рецензував грант 
“Mathematical analysis 
of hydrodynamical 
models - nonlinearities, 



non-locality, domain, 
scales” для National 
Science Center, Poland, 
2020.
П.14.
Член журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт (2020, 
2021)
П.16.
Учасник бойових дій

161702 Фірман 
Володимир 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
безпеки 

життєдіяльност
і

Диплом 
спеціаліста, 

Вища 
інженерно-

технічна 
школа МВС 

СРСР, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

KH 013010, 
виданий 

27.11.1996, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004969, 
виданий 

20.06.2002

40 ОК23 Безпека 
життєдіяльност
і та охорона 
праці

Московська Вища 
інженерно-технічна 
школа МВС СРСР 
(1990 р.,спеціальність 
– «протипожежна 
техніка і безпека», 
кваліфікація – 
«інженер 
протипожежної 
техніки і безпеки»). 
Диплом УВ№ 600528 
від 25.12.90 р. 
Львівський 
юридичний інститут 
МВС України (2004 р., 
спеціальність – 
«правознавство», 
кваліфікація – 
«юрист»). Диплом МВ 
№ 110004690 від 
29.05.2004 р.
Кандидат технічних 
наук, наукова 
спеціальність 05.26.02 
– пожежна безпека. 
Тема дисертації: 
«Розробка і 
застосування ручних 
імпульсних 
вогнегасників». 
(Диплом кандидата 
технічних наук КН № 
013010 від 27.11.1996 
р. ВАК України). 
Доцент кафедри 
інформатики та 
спеціальної техніки. 
Атестат доцента ДЦ 
№ 004969 від 
20.06.2002 р., 
рішення АК МОН  
України від 
20.06.2002 р
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Фірмана 
В.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 7, 12, 
19 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Львівський 
державний 
університет безпеки 
життєдіяльності, 
підвищення 
кваліфікації з 18.10.21 
р. по 29.11.21 р. Наказ 
№ 4132 від 13 жовтня 



2021 р. Тема « 
Інноваційні технології 
освітньо-професійної 
та науково-дослідної 
роботи з питань 
пожежної безпеки та 
цивільного захисту, 
охорони та гігієни 
праці» . Сертифікат 
про стажування № 
21023 від 6 грудня 
2021 р. (6 кредитів 
ECTS).
П.1. 
1. Фірман І.В.  
Помилка людини 
серед причин 
виробничого 
травматизму / І.В. 
Фірман, С.В. Тимошук, 
В.М. Фірман // Вісник 
Житомирського 
державного 
технологічного 
університету. – 2018. – 
Вип. 84, №2. – С.103-
108.
2. Яремко З. М., 
Писаревська С. В., 
Фірман В. М. 
Системний підхід до 
управління безпекою 
на пішохідних 
переходах. 
Управління розвитком 
складних систем. 
2020. № 43. С. 192–
199. 
https://doi.org/10.3234
7/2412-
9933.2020.43.192-199 
3. Voitovych T. 
Influence of flooded 
foam jets’ motion 
parameters on 
subsurface 
extinguishing of fires in 
tanks with petroleum 
products / T. 
Voitovych., 
V.Kovalyshyn, Ya. 
Novitskyi., 
D.Voytovych, 
P.Pastukhov,  V. 
Firman // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2020. – 
T.3, № 10(105). – P. 6 
– 17. Cite Score 1.9. 
http://journals.uran.ua
/eejet/issue/view/12385

4. Тимошук С.В. 
Безпека професійної 
діяльності та 
економічні наслідки. / 
С.В. Тимошук, В.М. 
Фірман, Р.С. 
Петришин // 
Ефективна економіка. 
2020. № 3. DOI: 
http://dx.doi.org/10.32
702/2307-2105-
2020.3.51 
5. Кіт Л. Я., Фірман В. 
М. Проблема 
формування навичок 
домедичної допомоги 
у закладах вищої 
освіти. Проблеми 



освіти. Вип. 1(96). 
2022. С. 236–252. 
URL: https://imzo-
journal.org.ua/index.ph
p/journal/article/view/
61/566.1.6.
П.4. 
1. Фірман В. 
“Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів фізичного 
факультету з 
дисципліни «Охорона 
праці»”/ В. Фірман, З. 
Яремко, С. Тимошук, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 78 с.  
2. Яремко З. 
“Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів факультету 
електроніки з 
дисципліни «Охорона 
праці»”/, З. Яремко, С. 
Тимошук, В. Фірман, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 86 с. 
3. Тимошук С. 
“Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів хімічного 
факультету з 
дисципліни «Охорона 
праці»”/, С. Тимошук, 
З. Яремко, В. Фірман, 
С. Писаревська // Л.: 
Видавництво ЛНУ, 
2019. – 86 с.
П.7.
Офіційний опонент на 
захисті кандидатської 
дисертації  Хлевного 
Олександра 
Вікторовича, поданої 
на здобуття кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 
21.06.02 – пожежна 
безпека у Львівському 
державному 
університеті безпеки 
життєдіяльності 14 
травня 2021 року.
П.12.
1. Клеба Л. А., Мацьків 
Л. А. Фірман В. М. 
Забруднення 
атмосферного повітря 
Маріуполя та методи 
покращення 
екологічної ситуації. 
Пріоритетні шляхи 
розвитку науки та 
освіти:  матеріали ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференції. (частина 
1). м. Львів, 29-30 
листопада 2020. С. 5–
6. 
2. Куцмида А., 
Чеботарьова А., 
Фірман В. М. 
Надійність 
вогнегасника. 
Охорона праці: освіта і 



практика /  Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
155–156. 
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1. 
3. Белей А.А., Фірман 
В. М. Забезпечення 
безпеки інклюзивного 
туризму у Львівській 
області. Охорона 
праці: освіта і 
практика /  Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
199–201. 
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1.
4. Скриль Т. І., Нерета 
В. В., Фірман В. М. 
Особливості безпеки у 
вело туризмі. Охорона 
праці: освіта і 
практика /  Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
224–227.  
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1. 
5. Ткачук М. М., 
Фірман В. М. 
Антропогенний 
чинник та безпека в 
горах. Туристично-
рекреаційні проблеми 
українських Карпат. 



Охорона праці: освіта і 
практика /  Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці: матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
викладачів та 
фахівців-практиків та 
ХІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів. м. Львів: 
ЛДУ БЖД, 2021. С. 
227–229.  
https://books.ldubgd.e
du.ua/index.php/m/cat
alog/view/133/96/422-
1
6. Яремко З.М., 
Тимошук С.В., Фірман 
В. М. Соціально 
економічні аспекти 
охорони праці в 
сучасному мінливому 
світі праці./ матеріали 
ХII Всеукраїнської 
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
ЛДУБЖД,  2022, С.42-
44.
7. Федик А., Фірман В. 
М. Надійність 
вогнегасника. 
Забезпечення безпеки 
у готельно-
ресторанних 
комплексах, /   
матеріали  ХII 
Всеукраїнської  
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
ЛДУБЖД,  2022, 
С.201-203.
8. Нестеренко В., 
Фірман В. М. 
Застосування 
адаптивних цифрових 
фільтрів на основі 
рекурентних 
нейронних мереж у 
сфері охорони праці та 
безпеки 
життєдіяльності. / 
матеріали ХII 
Всеукраїнської 
науково-практична 
конференція 
курсантів, студентів, 
аспірантів та 
ад’юнктів «Проблеми 
та перспективи 
розвитку охорони 
праці», м. Львів, 
ЛДУБЖД,  2022, 
С.138-140.



П.19.
Громадська 
організація 
«Добровільне 
пожежне товариство 
України» з 1981 року.

210972 Болеста Іван 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
доктора наук 
ДH 002826, 

виданий 
02.10.1996, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 008015, 
виданий 

05.09.1979, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003362, 
виданий 

25.10.1988, 
Атестат 

професора ПP 
000394, 
виданий 

05.05.2001

49 ОК 19 
Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні 
процеси

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1972, 
спеціальність – 
Фізика, кваліфікація – 
фізик, викладач 
фізики;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.05 – фізика 
твердого тіла 
(ФМ №008015 від 
5.11.1979 )
Доцент кафедри 
радіоелектронного 
матеріалознавства 
(ДЦ 003362  від 
25.10.1988);
Доктор фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків (ДН 
002826 від 2.10.1996 
р.)
Професор кафедри 
радіофізики
(ПР 000394 від 
5.05.2001 р.)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Болести 
І.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 6, 7, 8, 19 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій   Data 
Engineering and 
Security (DES 2021). 
120 год. 4 кредити 
ECTS/ Сертифікат від 
5.02.2021 р.
2. Літня школа 
Artificial  Intelligence 
Technologies 2021.  
21.06 – 06.07 2021 р. 
120 год. 4 кредити 
ECTS/ Сертифікат від 
02.07.2021 р.
П.1.
1. І. Болеста. 
Обчислювальні 
методи у плазмоніці. 
1. Теорія Мі та 
квазістатичне 
наближення. / І. 
Болеста, А. Демчук, О. 
Кушнір, І. Колич // 
Електроніка та 
інформаційні 



технології. – 2018. – 
Вип. 10. – С. 3–22. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.10.12.
2. І. Болеста. 
Обчислювальні 
методи у плазмоніці. 
2. Метод дискретно-
дипольної 
апроксимації / І. 
Болеста, А. Демчук, О. 
Кушнір, І. Колич // 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2018. – 
Вип. 10. – С. 3–22. 
DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.10.1
3. І. Болеста. 
Обчислювальні 
методи у плазмоніці. 
3. Метод скінченних 
різниць у часовій 
області / І. Болеста, А. 
Демчук, О. Кушнір // 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. 2018. Вип. 
9. С. 3–23.
. DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/eli.11.1
4. S. Yu. Nastyshyn, I. 
M. Bolesta, S. A. 
Tsybulia, E. 
Lychkovskyy, M. Yu. 
Yakovlev, Ye. Ryzhov, P. 
I. Vankevych, and Yu. 
A. Nastishin/- 
Differential and integral 
Jones matrices for a 
cholesteric/ Phys. Rev. 
A 97, 053804 – 
Published 4 May 2018 
DOI: https: // 
doi.org/10.1103/PhysRe
vA.97.053804
5. I .Bolesta . Surface 
model development for 
optical spectra 
calculation. I .Bolesta , 
A. Demchuk, O. 
Kushnir, Yа. 
Shmyhelskyy. 
Proceedings of the 2021 
IEEE XIIth 
International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies (ELIT). – 
May 19-21, 2021. – 
Lviv, Ukraine, 2021. – 
P. 279–282. (Scopus) 
DOI: 
10.1109/ELIT53502.202
1.9501127
6. I .Bolesta . 
Investigation of 
Radiation Properties of 
Nanoparticles by 
Analytical-Numerical 
Approach.  I .Bolesta . 
M. Andriychuk,  A. 
Demchuk. Proceedings 
of the 2021 IEEE XXVI-
th International 
Seminar/Workshop 
Direct and Inverse 



Problems of 
Electromagnetic and 
Acoustic Wave Theory 
(DIPED). – September 
8-10, 2021. – Tbilisi, 
Georgia, 2021. – P.51–
56. (978-1-6654-0101-
2/21/$31.00 ©2021 
IEEE) 
DOI: 
10.1109/DIPED53165.2
021.9552326
П.6. 
1. Настишин С.Ю.  
Матричні методи  
опису поширення 
світла через 
деформовані 
рідкокристалічні 
середовища. 
Спеціальність 01.04.05 
– оптика, лазерна 
фізика.(фізико-
математичні науки.) 
Захист відбувся 13 
листопада 2020 року 
на спеціалізованій 
Вченій раді в Інституті 
Фізичної Оптики МОН 
України. Закінчив 
аспірантуру у 2019 
році.
2. Демчук А.О. 
Математичне 
моделювання 
плазмонних спектрів 
металічних 
наночастинок та 
фрактальних 
кластерів. 
Спеціальність 01.05.02 
– математичне 
моделювання та 
обчислювальні методи 
(технічні науки). 
Захист відбувся 2 
березня 2021 року на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради Д 35.195.01 в 
Інституті прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я.С. 
Підстригача  НАН 
України. Закінчила 
аспірантуру в 2017 
році.
П.7.
1. Рецензент (опонент) 
дисертаційної роботи 
Грицак Лілії 
Романівні «Синтез і 
характеризація 
матеріалів з різною 
розмірністю на основі 
ZnO»,  поданої на 
здобуття ступеня 
доктора філософії з 
галузі знань 10 
«Природничі науки» 
за спеціальністю 105 
«Прикладна фізика і 
наноматеріали». 
Захист дисертації 
відбувся на 
Спеціалізованій 
вченій рада ДФ 
35.051.013 Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка 



Міністерства освіти і 
науки України 22 
квітня 2021 року.
2. Голова 
спеціалізованої вченої 
ради ДФ.35.051.063 
ЛНУ ім. І. Франка,
(наказ ректора від 27 
червня 2022 року, 
№2257), яка на 
засіданні 30 серпня 
2022 року присвоїла 
Чорнію Ю.В. ступінь 
доктора філософії з 
галузі знань 10 
«Природничі науки» 
за спеціальністю 105 
«Прикладна фізика та 
наноматеріали».
3. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д. 35.051. 013. 
при Львівському 
національному 
університеті ім. Івана 
Франка
4. Член 
спеціалізованої вченої 
ради Д. 35.052.13. при 
Національному 
Університеті 
Львівська 
Політехніка.
П.8. 
1 Науковий керівник 
теми, яка виконується 
в рамках робочого 
часу. Розробка методів 
і програм для 
моделювання 
процесів і явищ 
наноплазмоніки. 
Номер 
держреєстрації: 
0119U002330.
2. Головний редактор 
Збірника наукових 
праць „Електроніка та 
інформаційні 
технології” (фахове 
видання категорії Б).
3. Член редколегій 
"Фізичного збірника 
НТШ",  Журналу 
Фізичної Оптики, 
Вісника Львівського 
університету, серія 
фізична.
П.12.
1. Болеста І., Кушнір 
О., Демчук А., Бавдис 
М Розроблення 
програмно-
апаратного комплексу 
«Наноплазмоніка». X 
міжнародна наукова 
конференція 
«Релаксаційні, 
нелінійні, 
акустооптичні 
процеси і матеріали» 
(РНАОПМ-2020): 
матеріали конф-
еренції (Луцьк-
Світязь, 25-29 червня 
2020 р.). Луцьк. 2020. 
C. 160-161. 
2. Болеста І. Штучний 
інтелект – 
методологічні та 
світоглядні аспекти . 



ІІІ Весняні читання 
Анатолія Вадимовича 
Свідзинського. 
Матеріали  
Всеукраїнського сем. 
01.03.2022 - 
02.03.2022.
3. I.Bolesta. Quantum 
Computing. I. Quantum 
bits, gates and circuits. 
I.Bolesta, S. Velgosh, O. 
Kushnir, Yu. Furgala /. 
Proceedings of the Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference "Electronics 
and Information 
Technologies" (ELIT-
2018).   August 30 – 
September 2 2018, 
Lviv– Karpaty village, 
Ukraine. – P. A-45-A-
48
4. I .Bolesta. Quantum 
Computing. 
II.Quantum Computer 
Languages. I.Bolesta, S. 
Velgosh, O. Kushnir, 
Yu. Furgala /. 
Proceedings of the Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference "Electronics 
and Information 
Technologies" (ELIT-
2018).   August 30 – 
September 2 2018, 
Lviv– Karpaty village, 
Ukraine. – P. A-49-A-
51.
П.19. 
1. Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
2. Член експертної 
ради МОН по секції 5: 
«Радіотехніка, 
електроніка та 
телекомунікації» (з 
2018 року) .
3. “Заслужений 
професор Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка”.
4. Указом Президента 
України від 30 
вересня 2020 року № 
416/2020  присвоєно 
почесне звання 
«Заслужений 
працівник освіти 
України», ПЗ 
№021876.
5. Лауреат обласної 
премії для наукових 
установ та закладів 
освіти Львівської 
обласної державної 
адміністрації та 
Львівської обласної 
ради (2020 рік).

111761 Чура Василь Професор, Історичний Диплом 15 ОК 2 Історія Львівський 



Іванович Основне 
місце 
роботи

факультет доктора наук 
ДД 003772, 

виданий 
31.10.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047173, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
034701, 
виданий 

28.03.2013

України державний 
університет імені 
Івана Франка, 1990, 
спеціальність –  
історія, кваліфікація – 
викладач історії та 
суспільствознавства. 
Кандидат історичних 
наук. 07.00.01 – 
Історія України. ДК 
047173 від 02.07.2008.  
Доцент кафедри 
соціальних і 
гуманітарних 
дисциплін. 12 ДЦ 
034701 від 28.03.2013.
Доктор історичних 
наук.  07.00.01 – 
Історія України.
ДД 003772 від 
31.10.2014.  
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Чури В.І. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 4, 7 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

1. Стажування у 
Львівському 
державному 
університеті фізичної 
культури імені Івана 
Боберського; 11. 03. 
2019 р. – 11. 04. 2019 р. 
Тема: Історія 
культурного розвитку 
Львова. Наказ № 206 
від 11 04. 2019 р. 

П.1. 
1. Чура В. І. 
Комуністична 
номенклатура як 
чинник поглиблення 
економічної кризи у 
Галичині періоду 
перебудови / В. І. Чура 
// Kwartalnik Kolegium 
Ekonomiczno-
Społecznego «Studia i 
Prace». – Warszawa, 
2019. – № 3. – S. 103–
126.
2. Чура В., Марчук В. 
Участь партійно-
державної 
номенклатури 
західних областей 
УРСР у заколоті ДКНС 
(серпень 1991 р.). / В. 
Чура, В. Марчук // 
Український 
історичний журнал. – 
2021. – Число 4. – С. 
91–103. (Web of 
Science)
3. Чура В., Копельців-
Левицька Є. ХІХ 



всесоюзна партійна 
конференція як 
чинник розпаду 
КПРС-КПУ у західних 
областях УРСР / В. 
Чура, Є. Копельців-
Левицька // 
Східноєвропейський 
історичний вісник. – 
Дрогобич, 2021. – 
Випуск 20. – С. 171–
183. (Web of Science).
4. Чура В., Каганов Ю. 
Чернівецький 
партапарат і релігійне 
відродження 
Буковини на зламі 80 
– 90-х рр. ХХ ст. / В. 
Чура, Ю. Каганов // 
Східноєвропейський 
історичний вісник. – 
Дрогобич, 2022. – 
Випуск 23. – С. 160–
170. (Web of Science).
5. Чура В. І. Львів як 
осередок 
національного 
відродження періоду 
«перебудови» / В. І. 
Чура // Наукові 
зошити історичного 
факультету 
Львівського 
університету. – Львів, 
2021. – Випуск 22 – С. 
138–152.

П 3. 
Чура В. І.  Робітники 
Львова у 
національному русі 
другої половини 80-х 
– початку 90-х років 
ХХ століття / Чура 
Василь. – Львів : 
Простір М, 2021. – 321 
с.

П.4. 
Історія України ХІХ–
XXI ст.: практикум / 
Голубко В. Є., 
Лаврецький Р. В., 
Лозинський А. Ф., 
Нагірняк М. Я., Чура 
В. І. За ред. Р. В. 
Лаврецького. 
Львівський держ. у-нт 
безпеки 
життєдіяльності. – 
Київ : Знання, 2015. – 
375 с. 

П.7.
Опонент дисертації 
Ткачука Андрія 
Павловича «Збройні 
сили як фактор 
національної безпеки 
України у діяльності 
політичних партій 
(1991– 2018 рр.), 
поданої до захисту на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
історичних наук за 
спеціальністю 
20.02.22 – військова 
історія.

166454 Павлишин Старший Факультет Диплом 14 ОК6 Фізичне Львівський 



Оксана 
Федорівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

педагогічної 
освіти

спеціаліста, 
Львівський 
державний 

інститут 
фізичної 

культури, рік 
закінчення: 

1994, 
спеціальність:  

виховання державний інститут 
фізичної культури.  
Диплом спеціаліста з 
відзнакою КМ № 
009557 від 09.06.1994. 
кваліфікація - 
викладач фізичної 
культури
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Павлишин О.Ф. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 3, 12, 19 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

Стажування  
1. ЛДУФК, 1.03.2017р. 
-31.03.2017р.  Наказ 
№ 474 від 10.02.2017; 
довідка № 417 від 
31.03.2017, вид. 
ЛДУФК. 
2. ЛДУФК імені Івана 
Боберського,  кафедра 
спортивних ігор та 
рекреації. З 
14.03.11.2022 р. по 
25.04.2022 р. Наказ № 
82 від 11.03

П.1.
1. Павлишин О.Ф. 
Формування рівня 
мотивації студентів до 
занять фізичною 
культурою та спортом 
/ О. Павлишин 
Матеріали зв. наук. 
конф. факультету 
педагогічної освіти. 
Львів: ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. Вип. 7. 
С. 217—218.
2. Савка І. В. 
Самоконтроль на 
заняттях з фізичного 
виховання / І.В.. 
Савка, О.Ф. Павлишин 
// Фізична культура 
дітей, підлітків, 
молоді та дорослого 
населення в сучасному 
світі: матеріали 
третьої Міжнародної 
наук.-практ. інтернет- 
конф. (Умань, 20 
травня 2022 року.).- 
Умань, 2022.-С.25-27.
3. Слонівська Соломія, 
Павлишин Оксана. 
Формування 
здорового способу 
життя. Проблеми 
формування 
здорового способу 
життя молоді: 
матеріали ХIII Всеукр. 
наук.-практ. конф. 



студентів, магістрантів 
та аспірантів. Львів: 
видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. С. 68–
69
4. Борисюк Анастасія, 
Павлишин Оксана. 
Фізична культура в 
освітній сфері. 
Проблеми 
формування 
здорового способу 
життя молоді: 
матеріали ХIII Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрантів 
та аспірантів. Львів: 
видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2022. С. 57–
58
5. Павлишин О. 
Проблеми 
формування 
здоров’язберігаючої 
компетентності 
студентів ЗВО. / О. 
Павлишин, І. Савка // 
Теоретико-методичні 
основи організації 
фізичного виховання 
молоді: матеріали Х 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. (Львів, 13-14 
трав. 2021 р.). – Львів: 
видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2021. – С. 48–
49. 
6. Савка І. Рівень 
зацікавленості 
студентської молоді 
фізичною культурою і 
спортом / І. Савка, О. 
Павлишин,І. Фостяк 
// Проблеми 
формування 
здорового способу 
життя молоді: 
матеріали VІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 14–15 трав. 
2020 р.). – Львів: 
видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – С. 85–
88.
7. Павлишин О. Вплив 
аутогенного 
тренування на зміну 
рівня тривожності 
студентів-
волейболістів / О. 
Павлишин, Н. Лисак, 
Н. Левків // Проблеми 
формування 
здорового способу 
життя молоді: 
матеріали VІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
(Львів, 14–15 трав. 
2020 р.). – Львів: 
видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2020. – С. 8–
12. Сіренко Р. 
Соціалізація молоді 
України в сфері 
масового спорту /
8. Павлишин О. Вплив 



аутогенного 
тренування на зміну 
рівня ситуативної 
тривожності студентів 
під час фізкультурно-
спортивної діяльності 
/ О. Павлишин, Л. 
Левків // Фізична 
культура і спорт: 
досвід та перспективи: 
матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції / за 
редакцією Я.Б. Зорія. 
– Чернівці : Чернів. 
ун-т, 2019. – С. 24–26
9. Р.Р. Сіренко, Г.П. 
Куречко, О.Ф. 
Павлишин // 
Науковий журнал 
“Молодий вчений”.  – 
№ 4.1. (68.1), 2019. – 
С. 32–35.
10. Сіренко Р.Р. 
Фізіологічні 
передумови 
формування адаптації 
до напруженої 
м’язової діяльності / 
Р.Р. Сіренко, О.Ф. 
Павлишин, В.О. 
Галевич // 
Інноваційні підходи 
до фізичного 
виховання і спорту 
студентської молоді : 
Матер. ІV регіон. 
наук.-метод. семінару 
; за ред. А.В. 
Огнистого, К.М. 
Огнистої. – Тернопіль 
: В-во СМТ “Тайп”, 
2018. – С. 142–147.
11. Павлишин Оксана. 
Зміна 
психоемоційного 
стану легкоатлетів під 
час спортивної 
діяльності / Оксана 
Павлишин, Ірина 
Савка // Теоретико-
методичні основи 
організації фізичного 
виховання молоді : 
Матер. ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої 70-річчю 
кафедри фізичного 
виховання та спорту. – 
Л. : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 26. 
П.3.
Словник:
Сіренко Р.Р., 
Павлишин О. Ф., 
Савка І.В. Тлумачний 
словник термінів 
фізичної культури та 
фізичної реабілітації. 
Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2018. – 
226 с.
П.12.
1. Сіренко Р.Р. 
Фізіологічні 
передумови 
формування адаптації 
до напруженої 
м’язової діяльності / 



Р.Р. Сіренко, О.Ф. 
Павлишин, В.О. 
Галевич // 
Інноваційні підходи 
до фізичного 
виховання і спорту 
студентської молоді : 
Матер. ІV регіон. 
наук.-метод. семінару 
; за ред. А.В. 
Огнистого, К.М. 
Огнистої. – Тернопіль 
: В-во СМТ “Тайп”, 
2018. – С. 142–147.
2. Савка І.В. 
Використання засобів 
фізичної культури для 
зміцнення здоров’я 
студентів спеціальних 
медичних груп / І.В. 
Савка., О.Ф. 
Павлишин // 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
“Здоров’я- 
збережувальні 
технології закладу 
осіти в умовах 
сучасних освітніх 
змін”, (Тернопіль, 06- 
07 червня, 2019) [ред. 
кол. : В.Черняк (відп. 
ред.) та ін.], 
Тернопільський 
ОКІППО. – Тернопіль 
: Крок, 2019. – С. 86– 
87
3. Павлишин О. Вплив 
аутогенного 
тренування на зміну 
рівня ситуативної 
тривожності студентів 
під час фізкультурно-
спортивної діяльності 
/ О. Павлишин, Л. 
Левків // Фізична 
культура і спорт: 
досвід та перспективи: 
матеріали ІІ 
міжнародної науково-
практичної 
конференції / за 
редакцією Я.Б. Зорія. 
– Чернівці : Чернів. 
ун-т, 2019. – С. 24–26.
4. Павлишин Оксана. 
Зміна 
психоемоційного 
стану легкоатлетів під 
час спортивної 
діяльності / Оксана 
Павлишин, Ірина 
Савка // Теоретико- 
методичні основи 
організації фізичного 
виховання молоді : 
Матер. ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф., 
присвяченої 70-річчю 
кафедри фізичного 
виховання та спорту. – 
Л. : Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018. – С. 26. 
5. Савка І.В. 
Використання засобів 
фізичної культури для 
зміцнення здоров’я 
студентів спеціальних 
медичних груп / І.В. 



Савка., О.Ф. 
Павлишин // 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
“Здоров’язбережуваль
ні технології закладу 
осіти в умовах 
сучасних освітніх 
змін” (Тернопіль, 06-
07 червня, 2019) [ред. 
кол. : В.Черняк (відп. 
ред.) та ін.], 
Тернопільський 
ОКІППО. – Тернопіль 
: Крок, 2019. – С. 86–
87
6. Павлишин Оксана. 
Вплив методів 
психічної 
саморегуляції на зміну 
рівня тривожності 
студентів- футболістів 
/ Оксана Павлишин, 
Світлана 
Можаровська, Юрій 
Можаровський // 
фізична культура, 
спорт та здоров’я 
нації: збірник 
наукових праць.- 
Вип.5(24).- Вінниця: 
ТОВ   «Планер», 
2018.- С. 86-91.
(фахове видання).
П.19.
Відповідальна за 
навчально методичну 
роботу. 
Відповідальна за 
організацію 
навчального процесу з 
фізичної культури на 
факультет 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій

78727 Катеринчук 
Іван 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 042895, 
виданий 

11.10.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032724, 
виданий 

26.10.2012

14 ОК 10 Основи 
програмування

Канд. фіз.-мат. наук, 
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27.12.2019 та з 
20.02.2020 по 
19.06.2020 , наказ 
№3601-3-05 від 
26.09.19. Тема: 
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Sveleba // Proceedings 
- 16th International 
Conference on 
Advanced Trends in 
Radioelectronics, 
Telecommunications 
and Computer 
Engineering, TCSET 
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Deterministic Systems / 
S. Sveleba,V. 
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Semotyjuk // 4th 
International 
Conference on 
Advanced Information 
and Communication 
Technologies (AICT)  –  
21-25 September 2021. 
–  Lviv, Ukraine.  DOI: 
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Академічна та 
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Balitskii,  D.S.  Leonov  
//  Metalofiz. Noveishie 
Tekhnol. , 2018,  40, No 
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P. Analysis of Metal 
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C01 G 3/00 B32 B15/20 
(2006/01) B82Y 40/00 
B82B 3/00 B05D 



3/10(206/01)Львівськи
й національний 
університет імені 
Івана Франка.
3. Патент на  винахід  
№ 117139,  25.06.2018. 
Спосіб  обробки  
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ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017.–794с. 
(ISBN978-617-10-0395-
8 ).
4. Koman B., Yuzevych 
V. Regularities of 
interphase interaction 
and mechanical stresses 
in subsurface layers of 
solid  state structures of 
micro- and 
nanoelectronics:  
in monograph.  
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interphase interaction 
in geterogeneous  solid 
structures / V.  
Yuzevych,  B. Koman:  
in monogr.  “ 
Theoretical  and  
practical aspects of the 
development of modern 
scientific research”:  
Scientific  monograph. 
Part 1.- p. 375-395,  
Riga,  Latvia: Baltija 
Publishing,  2022. 400 
p.  ISBN: 978-9934-26-
195-4.  DOI: 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-26-195-4-
14
П.4. 
1. Коман  Б.П. Основи 
комп’ютерної 
електроніки: 
підручник / 
Б.П.Коман, М.Я. 
Мисько. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка.  
2018– 426с. (ISBN 
978–617– 10–0463–4).
2. Коман Б.П. 
Функціональні 
елементи 
інформаційних систем 
на базі 
напівпровідникової 
електроніки: 
навч.посібник / 
Б.П.Коман – Львів: 
ЛНУ імені Івана 
Франка, 2018.–794с. 
(ISBN978-617-10-0395-
8 ).
П.7.
Офіційний опонент. 
Докторські дисертації 
:
1. Лісовський  Роман  
Петрович.    Синтез  та 
фізико-хімічні 
властивості 
електродних 
матеріалів  для 
гібридних 



електрохімічних 
систем.-   12.12 -2019р.    
ДВНЗ   
Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, м. Івано-
Франківськ , 2019 р.  
Спец. 01.04.18. 
2. Рачій   Богдан  
Іванович.  Отримання 
та фізико-хімічні  
властивості 
нанопористого  
вуглецю для електро-
хімічних систем  
накопичення заряду.-
21.04-2017 р.   ДВНЗ   
Прикарпатський 
національний 
університет ім. В. 
Стефаника, м.Івано-
Франківськ ,  2017 р.  
Спец. 01.04.18.
3. Ващинський  
Віталій  Михайлович. 
Електрохімічні  та 
сорбційні властивості  
активованого вуглецю 
, отриманого із 
рослинної сировини. -
23.09 - 2017 р.   ДВНЗ   
Прикарпатський 
національний 
університет  ім. В. 
Стефаника, м. Івано-
Франківськ,  2017 р.  
Спец. 01.04.18. 

Кандидатські 
дисертації:
4.  Бардашевська 
Світлана Дмитрівна. 
Квантово-розмірні 
структури на основі 
напівпровідникових 
сполук  А2В6/C4 . 
18.10 - 2019 р.   ДВНЗ   
Прикарпатський 
національний 
університет  ім. В. 
Стефаника, м. Івано-
Франківськ,  2019 р.  
Спец. 01.04.18.
5. Венгрин  Юрій 
Іванович . Структура і  
фотолюмінесцентні  
властивості 
нанопорошкових  
металоксидів  в газах. 
23.04-2021 р. ДВНЗ   
Прикарпатський 
національний 
університет  ім. В. 
Стефаника, м. Івано-
Франківськ,  2021 р.  
Спец. 01.04.18.
П.8. 
Науковий керівник 
науково-дослідної 
роботи
“Аналіз 
синергетичних 
процесів в автономних 
системах відкритого 
типу з використанням 
машинного навчання“
Номер державної 
реєстрації 
0122U200696
Термін виконання: 



01.01.2022 – 
31.12.2024
П.9.
Експерт  Наукової 
Ради  МОН України  
по секції 
“Електроніка, 
радіотехніка та 
телекомунікації”
П.11.
Консультант з 
програмно-
апаратного 
забезпечення 
компанії Elcida LLC 
(2020–2022 рр.).
П.19. 
Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій

49834 Вельгош 
Сергій 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021914, 
виданий 

14.01.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020744, 
виданий 

23.12.2008

22 ОК 15 
Алгоритми і 
структури 
даних

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1994, 
спеціальність – 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація – 
радіофізик;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників і 
діелектриків.
(ДК 021914 від 
14.01.2004);
Доцент кафедри 
радіофізики та 
комп’ютерних 
технологій
(12 ДЦ 020744 від 
23.12.2008).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Вельгоша С.Р. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 8, 11, 
14, 19 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій Data 
Engineering and 
Security 2021 (DES 
2021), 120 годин (4 
кредити).
2. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій Data 
Engineering and 
Security 2020 (DES 
2020), 120 годин (4 
кредити).
3. ЛНУ ім. І.Франка, 
ф-т прикладної 



математики та 
інформатики, кафедра 
програмування, 2015 
р. Наказ №702 від 
12.03.2015. Тема: 
Ознайомлення з 
методикою 
викладання курсу 
„Алгоритми і 
структури даних”.
П.1.
1. Furgala Yu. Using 
Color Histograms for 
Shrunk Images 
Comparison / Yu. 
Furgala, A. Velhosh, S. 
Velhosh, B. Rusyn // 
Proceedings of the 2021 
IEEE XIIth 
International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies (ELIT). – 
May 19-21, 2021. – 
Lviv, Ukraine, 2021. – 
P. 130–133. (Scopus) 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.11
09/ELIT53502.2021.95
01117
2. Фургала Ю. 
Використання 
гістограм кольору для 
ідентифікації об'єктів 
при масштабуванні та 
обертанні зображень / 
Ю. Фургала, А. 
Вельгош, С. Вельгош, 
Б. Русин // Збірник 
наукових праць 
„Електроніка та 
інформаційні 
технології” – 2020. – 
Вип. 13. – С. 28-37. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/eli.13.3
3. Кушнір О. 
Зіставний аналіз 
статистичних 
властивостей 
східнослов’янських 
текстів / О. Кушнір, Т. 
Стрипко, В. Таранець, 
Л. Кушнір, С. Вельгош 
// Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2018. – 
Випуск 7. – С. 125–137.  
4. Bolesta I. Topology 
and Fractal Dimension 
of Nanocomposite 
Metal-Dielectric Films / 
I. Bolesta, I. Karbovnyk, 
O. Kushnir, S. Velhosh, 
H. Klym, I. Rovetskii // 
Proceedings of the 2019 
IEEE 2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering 
(UKRCON-2019). – 2-6 
July, 2019. – Lviv, 
Ukraine, 2019.   P. 756–
761. (Scopus) DOI: 
https://doi.org/10.1109
/UKRCON.2019.88798
01.
5. Болеста I.М. 
Топологiя 



доперколяцiйних 
плiвок плазмонних 
металiв срiбла та 
золота / I.М. Болеста, 
А.П. Васькiв, С.Р. 
Вельгош, О.О. Кушнiр, 
Я.А. Шмигельський // 
Журнал фізичних 
досліджень – 2019. –  
Т. 23, № 4. – 4601 (7 
с.) (Web of Science, 
Scopus) DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/jps.23.4601
П.4.
Конспекти лекцій, 
методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт, 
робочі програми для 
дисциплін „Дискретна 
математика”, 
„Алгоритми та 
структури даних”, 
„Теорія алгоритмів”.
П.8.
Член редакційної 
колегії Збірника 
наукових праць 
„Електроніка та 
інформаційні 
технології” (фахове 
видання категорії Б).
П.10.
Учасник українсько-
американського 
проекту 
“SAFENANOTEC” 
фінансованого 
фондом цивільних 
досліджень США 
CRDF Global.
П.11.
Наукова співпраця з 
компанією Cypress 
Ukraine (2018-2019).
П.12.
1. Вельгош С. 
Використання 
вільного програмного 
забезпечення на 
молодших курсах 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій / C. 
Вельгош, Г. Злобін // 
Матеріали 
одинадцятої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції FOSS 
Lviv-2021. – 17-19 
червня 2021.   Львів, 
Україна, 2021. – С.28 
31.
2. Болеста І.М. 
Квантові обчислення / 
І.М. Болеста, С.Р. 
Вельгош, О.О. Кушнір, 
І.М. Ровецький, Ю.М. 
Фургала // Матеріали 
III Міжнародної 
наукової конференції 
„Актуальні проблеми 
фундаментальних 
наук”. – 01-05 червня, 
2019.   Луцьк – 
Світязь, Луцьк : Вежа-
Друк, Україна, 2019. – 
C. 197–200.



3. Bolesta I. Quantum 
Computing. I. Quantum 
bits, gates and circuits / 
I. Bolesta, O. Kushnir, 
S. Velhosh, Yu. Furgala 
/ Proceedings of the 
Xth International 
Scientific and Practical 
Conference "Electronics 
and Information 
Technologies" (ELIT-
2018).   August 30 – 
September 2 2018, 
Lviv– Karpaty village, 
Ukraine. – P. A-45-A-
48. [DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/elit2018.A14]
4. Bolesta I. Quantum 
Computing. 
II.Quantum Computer 
Languages / I. Bolesta, 
O. Kushnir, S. Velhosh, 
Yu. Furgala / 
Proceedings of the Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference "Electronics 
and Information 
Technologies" (ELIT-
2018).   August 30 – 
September 2 2018, 
Lviv– Karpaty village, 
Ukraine. – P. A-49-A-
51. [DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/elit2018.A15]
5. Новосад С.С. 
Спектральні 
характеристики 
гетеросистеми Ag-
CdI2 / С.С. Новосад, 
І.М. Болеста, Б.І. 
Турко, С.Р. Вельгош, 
І.С. Новосад // 
Science, society, 
education: topical 
issues and development 
prospects. Abstracts of 
the 6th International 
scientific and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”.   Kharkiv, 
Ukraine.   2020.   Pp. 
333 339. URL: 
http://sci-conf.com.ua
П.14.
Голова журі І туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади та 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових орбіт за 
спеціальністю 
„Комп'ютерні науки”.
П.19.
1. Заступник декана з 
наукової та 
навчально-виховної 
роботи факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій.
2. Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій.
3. Львіський ІТ-
кластер. Член 



консультативних рад 
освітніх програм “Data 
Science&Intelligent 
Systems”, “SoftWare 
Engeneering”
П.20.
ТзОВ „Ценітех” (2003-
2008 рр.)

402874 Ляшкевич 
Василь 
Яремович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 

Чернівецький 
державний 
університет 

імені Ю. 
Федьковича, 

рік закінчення: 
1999, 

спеціальність: 
091501 

Ком'пютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 
магістра, 

Чернівецький 
державний 
університет 

імені Ю. 
Федьковича, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
091501 

Комп'ютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 
доктора 

філософії ДK 
043715, 

виданий 
17.03.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 043715, 
виданий 

13.12.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
031509, 
виданий 

29.03.2012

13 ОК 16 Бази 
даних

Чернівецький 
національний 
університет імені 
Юрія Федьковича, 
2000, спеціальність - 
комп’ютерні системи 
та мережі, 
кваліфікація - магістр 
комп’ютерних систем і 
мереж;
Кандидат технічних 
наук, 05.13.13 - 
обчислювальні 
машини, системи та 
мережі
(ДК 043715 від 
13.12.2007)
Доцент кафедри 
комп’ютерних систем і 
мереж
(ДЦ 031509 від 
29.03.2012)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Ляшкевича В.Я. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 10, 11, 13, 
20 п.38 Ліцензійних 
умов «Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Стажування у 
Науково-методичному 
центрі вищої та 
фахової передвищої 
освіти з 20.12.2022 р. 
по 21.12.2022р.  Тема: 
“Особливості 
розроблення та 
змістового 
наповнення 
навчальних програм 
вибіркових дисциплін, 
що забезпечують 
формування 
міжкультурної 
свідомості та 
компетентностей 
здобувачів вищої 
освіти”. Сертифікат 
серія СС № 
38282994/5643-22 від 
11.01.2023. 
П.1.
1. Lyashkevych M. Get a 
list of feature extractors 
based on feature 
importance techniques 
/M. Lyashkevych, V. 
Lyashkevych, R. Shuvar  
// Electronics and 



information 
technologies. 2022. 
Issue 20. P. 51–61.
П.10.
Архітектор штучного 
інтелекту d науково-
дослідному проекті 
“Apple picker Robot” 
між Accenture Latvia і 
Ризьким технічним 
університетом Латвії 
(2017-2019)
П.11.
Архітектор Штучного 
Інтелекту в компанії 
Accenture (Рига, 
Латвія, грудень 2017 - 
січень 2021 рр.).
Архітектор Рішень в 
компанії GlobalLogic, 
A Hitachi Groups 
Company (Львів, 
Україна, з лютого 
2021).
П.13.
Викладання 
англійською мовою 
предметів “AI 
Application 
Development” (30 год. 
лекцій) для студентів, 
які навчаються за 
спеціальністю 122 - 
Комп’ютерні науки в 
Рижському 
технічному 
університеті Латвії 
(2019-2020). 
Кожний рік для 
різного роду шкіл 
штучного інтелекту, 
Meetups, Basecamps, 
etc.
П. 20
AI Technology Architect 
в компанії Accenture 
(грудень 2017 - січень 
2021),
Solution Architect в 
компанії GlobalLogic, 
A Hitachi Groups 
Company (з лютого 
2021 р.)

49834 Вельгош 
Сергій 
Романович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021914, 
виданий 

14.01.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020744, 
виданий 

23.12.2008

22 ОК 12 
Дискретна 
математика

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1994, 
спеціальність – 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація – 
радіофізик;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників і 
діелектриків.
(ДК 021914 від 
14.01.2004);
Доцент кафедри 
радіофізики та 
комп’ютерних 
технологій
(12 ДЦ 020744 від 
23.12.2008).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Вельгоша С.Р. 
забезпечує 



досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 8, 11, 
14, 19 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій Data 
Engineering and 
Security 2021 (DES 
2021), 120 годин (4 
кредити).
2. Зимова школа з 
інформаційних 
технологій Data 
Engineering and 
Security 2020 (DES 
2020), 120 годин (4 
кредити).
3. ЛНУ ім. І.Франка, 
ф-т прикладної 
математики та 
інформатики, кафедра 
програмування, 2015 
р. Наказ №702 від 
12.03.2015. Тема: 
Ознайомлення з 
методикою 
викладання курсу 
„Алгоритми і 
структури даних”.
П.1.
1. Furgala Yu. Using 
Color Histograms for 
Shrunk Images 
Comparison / Yu. 
Furgala, A. Velhosh, S. 
Velhosh, B. Rusyn // 
Proceedings of the 2021 
IEEE XIIth 
International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies (ELIT). – 
May 19-21, 2021. – 
Lviv, Ukraine, 2021. – 
P. 130–133. (Scopus) 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.11
09/ELIT53502.2021.95
01117
2. Фургала Ю. 
Використання 
гістограм кольору для 
ідентифікації об'єктів 
при масштабуванні та 
обертанні зображень / 
Ю. Фургала, А. 
Вельгош, С. Вельгош, 
Б. Русин // Збірник 
наукових праць 
„Електроніка та 
інформаційні 
технології” – 2020. – 
Вип. 13. – С. 28-37. 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/eli.13.3
3. Кушнір О. 
Зіставний аналіз 



статистичних 
властивостей 
східнослов’янських 
текстів / О. Кушнір, Т. 
Стрипко, В. Таранець, 
Л. Кушнір, С. Вельгош 
// Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2018. – 
Випуск 7. – С. 125–137.  
4. Bolesta I. Topology 
and Fractal Dimension 
of Nanocomposite 
Metal-Dielectric Films / 
I. Bolesta, I. Karbovnyk, 
O. Kushnir, S. Velhosh, 
H. Klym, I. Rovetskii // 
Proceedings of the 2019 
IEEE 2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering 
(UKRCON-2019). – 2-6 
July, 2019. – Lviv, 
Ukraine, 2019.   P. 756–
761. (Scopus) DOI: 
https://doi.org/10.1109
/UKRCON.2019.88798
01.
5. Болеста I.М. 
Топологiя 
доперколяцiйних 
плiвок плазмонних 
металiв срiбла та 
золота / I.М. Болеста, 
А.П. Васькiв, С.Р. 
Вельгош, О.О. Кушнiр, 
Я.А. Шмигельський // 
Журнал фізичних 
досліджень – 2019. –  
Т. 23, № 4. – 4601 (7 
с.) (Web of Science, 
Scopus) DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/jps.23.4601
П.4.
Конспекти лекцій, 
методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт, 
робочі програми для 
дисциплін „Дискретна 
математика”, 
„Алгоритми та 
структури даних”, 
„Теорія алгоритмів”.
П.8.
Член редакційної 
колегії Збірника 
наукових праць 
„Електроніка та 
інформаційні 
технології” (фахове 
видання категорії Б).
П.10.
Учасник українсько-
американського 
проекту 
“SAFENANOTEC” 
фінансованого 
фондом цивільних 
досліджень США 
CRDF Global.
П.11.
Наукова співпраця з 
компанією Cypress 
Ukraine (2018-2019).
П.12.
1. Вельгош С. 
Використання 
вільного програмного 



забезпечення на 
молодших курсах 
факультету 
електроніки та 
комп’ютерних 
технологій / C. 
Вельгош, Г. Злобін // 
Матеріали 
одинадцятої 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції FOSS 
Lviv-2021. – 17-19 
червня 2021.   Львів, 
Україна, 2021. – С.28 
31.
2. Болеста І.М. 
Квантові обчислення / 
І.М. Болеста, С.Р. 
Вельгош, О.О. Кушнір, 
І.М. Ровецький, Ю.М. 
Фургала // Матеріали 
III Міжнародної 
наукової конференції 
„Актуальні проблеми 
фундаментальних 
наук”. – 01-05 червня, 
2019.   Луцьк – 
Світязь, Луцьк : Вежа-
Друк, Україна, 2019. – 
C. 197–200.
3. Bolesta I. Quantum 
Computing. I. Quantum 
bits, gates and circuits / 
I. Bolesta, O. Kushnir, 
S. Velhosh, Yu. Furgala 
/ Proceedings of the 
Xth International 
Scientific and Practical 
Conference "Electronics 
and Information 
Technologies" (ELIT-
2018).   August 30 – 
September 2 2018, 
Lviv– Karpaty village, 
Ukraine. – P. A-45-A-
48. [DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/elit2018.A14]
4. Bolesta I. Quantum 
Computing. 
II.Quantum Computer 
Languages / I. Bolesta, 
O. Kushnir, S. Velhosh, 
Yu. Furgala / 
Proceedings of the Xth 
International Scientific 
and Practical 
Conference "Electronics 
and Information 
Technologies" (ELIT-
2018).   August 30 – 
September 2 2018, 
Lviv– Karpaty village, 
Ukraine. – P. A-49-A-
51. [DOI: 
https://doi.org/10.3097
0/elit2018.A15]
5. Новосад С.С. 
Спектральні 
характеристики 
гетеросистеми Ag-
CdI2 / С.С. Новосад, 
І.М. Болеста, Б.І. 
Турко, С.Р. Вельгош, 
І.С. Новосад // 
Science, society, 
education: topical 
issues and development 
prospects. Abstracts of 
the 6th International 



scientific and practical 
conference. SPC “Sci-
conf.com.ua”.   Kharkiv, 
Ukraine.   2020.   Pp. 
333 339. URL: 
http://sci-conf.com.ua
П.14.
Голова журі І туру 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади та 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових орбіт за 
спеціальністю 
„Комп'ютерні науки”.
П.19.
1. Заступник декана з 
наукової та 
навчально-виховної 
роботи факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій.
2. Член Вченої ради 
факультету 
електроніки та 
комп'ютерних 
технологій.
3. Львіський ІТ-
кластер. Член 
консультативних рад 
освітніх програм “Data 
Science&Intelligent 
Systems”, “SoftWare 
Engeneering”
П.20.
ТзОВ „Ценітех” (2003-
2008 рр.)

151568 Кушнір 
Олексій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

070201 
Радiофiзика i 
електронiка, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 019246, 
виданий 

17.01.2014

7 ОК 13 
Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2009, 
спеціальність –  
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація – магістр 
прикладної фізики;
Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників і 
діелектриків
(ДК 019046 від 
17.01.2014)
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Кушніра 
О.О. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 2, 4, 12 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
1. Дистанційне 
стажування за 
програмою 
професійного 
розвитку 
«Вдосконалення 
викладацької 



майстерності», з 27 
січня по 4 червня 
2022 р., 180 год. (6 
кредитів ECTS). 
Сертифікат СВ № 
0312-2022
П.1.
1. Coupling of the 
surface plasmon 
resonance with 
ferroelectricity in 
“DMAAlS crystal + 
silver nanoparticles” 
composite
Kapustianyk V., Bolesta 
I., Semak S., Kushnir 
O., Turko B., Rudko M.
Applied Physics A: 
Materials Science and 
Processingthis link is 
disabled. – 2022. – V. 
128(12). – 1086 (26 pp). 
(Scopus, Web of 
Science)
2. . Demchuk A. The 
Computational Studies 
of Plasmon Interaction 
/ Demchuk A., Bolesta 
I., Kushnir O., Kolych I. 
// Nanoscale Res. 
Lett.– 2017. – V. 12. – 
P. 273 (7). (Scopus) 
http://nanoscalereslett.
springeropen.com/artic
les/10.1186/s11671-017-
2050-8
3. Bolesta I.M. Plasmon 
Absorption by Silver 
Nanoparticles on 
LiNbO3 Surface / 
Bolesta I.M., Vakiv 
M.M., Haiduchok V.G. 
Kolych I.I., Kushnir 
A.A., Rovetskyy I.M., 
Furgala Yu.M. // Ukr. J. 
Phys. – 2017. – Vol. 62. 
– N 1. – P.39-45. 
https://doi.org/10.1540
7/ujpe62.01.0039 
(Scopus)
4. Болеста І. 
Обчислювальні 
методи у плазмоніці. 
I.Теорія Мі та 
квазістатичне 
наближення / І. 
Болеста, А. Демчук, О. 
Кушнір, І. Колич // 
Електроніка та 
інформаційні 
технології. – 2018. – 
Вип. 9. – С. 3-23.
5. Болеста І. 
Обчислювальні 
методи у плазмоніці. 
2. Метод дискретно-
дипольної 
апроксимації / І. 
Болеста, А. Демчук, О. 
Кушнір, І. Колич // 
Електроніка та 
інформаційні
технології. – 2018. – 
Вип. 10. – С. 3-22.
6. Болеста І. 
Обчислювальні 
методи у плазмоніці. 
3. Метод скінченних 
різниць у часовій 
області / І. Болеста, А. 
Демчук, О. Кушнір // 



Електроніка та 
інформаційні
технології. – 2019. – 
Вип. 11. – С. 3-20.
7. Карбовник I. 
Поляризована 
фотолюмінесценція 
отриманих методом 
осадження під косим 
кутом тонких плівок 
диціанометиленпірану
та його похідних / I. 
Карбовник, Б. Турко, 
В. Васільєв, A. Кухта, 
О. Кушнір, Г. Клим // 
Вісник Львівського 
університету: Серія 
фізична. – Т. 58. – P. 
50–60. 
https://doi.org/10.3097
0/vph.58.2021.50
П.2. 
1. Патент №86830 
Україна, МПК G01N 
15/02 Спосіб 
визначення розподілу 
за розмірами 
частинок металу у 
дисперсійних 
системах / Кушнір О. 
О., Болеста І. М., 
Колич І. І., Ковальчук 
М. Г.; заявник і 
власник Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u201309260; заявл. 
23.07.2013; опубл. 
10.01.2014, Бюл. № 1.
2. Патент №86631 
Україна, МПК 
(2013.01) G01N 13/00 
Спосіб вимірювання 
товщин 
нанорозмірних 
об’єктів / Кушнір О. 
О., Болеста І. М., 
Колич І. І., Ковальчук 
М. Г.; заявник і 
власник Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u2013 07147; заявл. 
06.06.2013; опубл. 
10.01.2014, Бюл. № 1.
3. Патент №92956 
Україна, МПК C03C 
3/064 (2006.01) 
Спосіб виготовлення 
нанокомпозитного 
матеріалу / Адамів В. 
Т., Болеста І. М., 
Буряк Я. В., Гамерник 
Р. В., Карбовник І. Д., 
Ковальчук М. Г., 
Кушнір О. О., Теслюк 
І. М.; заявник і 
власник Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. – № 
u2014 03900; заявл. 
14.04.2014; опубл. 
10.09.2014, Бюл. № 17.
4. Патент №94003 
Україна. МПК G01N 
21/47 Пристрій для 
вимірювання кутової 
залежності 



інтенсивності 
розсіяного світла / 
Болеста І. М., 
Ковальчук М. Г., 
Кушнір О. О., Рабик В. 
Г., Сімків Б. О.; 
Заявник і власник 
патенту Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Заявка 
№ u201404733 від 
5.05.2014. Опубл. 
27.10.2014, Бюл. №20.
5. Патент №94609 
Україна. МПК G01N 
21/64 Спосіб 
візуалізації локальних 
полів у метал-
діелектричних 
нанокомпозитних 
матеріалах / Болеста І 
М., Гамерник Р. В., 
Карбовник І. Д., 
Ковальчук М. Г., 
Кушнір О. О.; Заявник 
і власник патенту 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка. Заявка 
№ u201404744 від 
5.05.2014. Опубл. 
25.11.2014, Бюл. №22.
П.4. 
1. Кушнір О.О. 
Електронний курс 
«Основи 
робототехніки». 
Протокол засідання 
атестаційної комісії 
№282-22 від 31 січня 
2022 р., https://e-
learning.lnu.edu.ua/cou
rse/view.php?id=4348
П.12.
1. Bolesta I. Topology 
and Fractal Dimension 
of Nanocomposite 
Metal-Dielectric Films / 
I. Bolesta, O. Kushnir, I. 
Karbovnyk, S. Velhosh, 
H. Klym, I. Rovetskii // 
2019 IEEE 2nd Ukraine 
Conference on 
Electrical and 
Computer Engineering 
Lviv, Ukraine July 2 – 
6, 2019
UKRCON-2019. – pp. 
756-761. (Scopus)  DOI: 
10.1109/UKRCON.2019.
8879801
2. Bolesta I. 
Computational-
Measurement System 
“Nanoplasmonics”. Part 
1: Architecture / I. 
Bolesta, O. Kushnir, M. 
Bavdys, I. Khvyshchun, 
A. Demchuk // 
Proceedings of the 2019 
IEEE XIth 
International Scientific 
and Practical 
Conference on 
Electronics and 
information
technologies (ELIT), 
September 16 – 18, 
2019 Lviv, Ukraine. – 



pp. 51-54. (Scopus)  
DOI: 
10.1109/ELIT.2019.889
2288
3. Bolesta I. 
Computational-
Measurement System 
“Nanoplasmonics”. Part 
2: Structure of 
Microservices / I. 
Bolesta, O. Kushnir, M. 
Bavdys, I. Khvyshchun, 
A. Demchuk 
//Proceedings of the 
2019 IEEE XIth 
International Scientific 
and Practical 
Conference on 
Electronics and 
information 
technologies (ELIT), 
September 16 – 18, 
2019 Lviv, Ukraine. – 
55-58. (Scopus) DOI: 
10.1109/ELIT.2019.889
2345
4. Andriychuk M. 
Scattering from Thin 
Inhomogeneous Film 
Supported by a 
Dielectric Substrate / 
M. Andriychuk, 
I.Bolesta, O. Kushnir 
and B. Horon // 2022 
IEEE 2nd Ukrainian 
Microwave Week 
(UkrMW)
November 14 – 18, 
2022. (Scopus)
5. Bolesta I. Surface 
model development for 
optical spectra 
calculation / I. Bolesta, 
A.
Demchuk, O. Kushnir, 
Yа. Shmyhelskyy // 
Proceedings of the 2021 
IEEE XIIth
International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technologies (ELIT). – 
May 19-21, 2021. – 
Lviv, Ukraine, 2021. – 
P. 279–282. (Scopus) 
DOI:
10.1109/ELIT53502.202
1.9501127

402665 Ткаченко 
Олександр 
Миколайови
ч

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0915 

Комп'ютерна 
інженерія, 

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 

8 ОК 14 Веб-
технології та 
програмування 
(Ч.1)

Черкаський 
державний 
технологічний 
університет, 
спеціальність, 2014, 
спеціальність – 
Комп’ютерні системи 
та мережі, 
кваліфікація – 
Магістр з 
комп’ютерних систем 
та мереж.
Черкаський 
державний 
технологічний 
університет, 
спеціальність, 2021, 
спеціальність – 122 
Комп'ютерні науки, 
науковий ступінь – 
доктор філософії



091501 
Комп’ютерні 

системи та 
мережі, 
Диплом 
доктора 

філософії ДP 
002748, 
виданий 

19.10.2021

Академічна та 
професійна 
кваліфікація Ткаченка 
О.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 19, 20 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Zabolotnii, S., 
Warsza, Z. L., & 
Tkachenko, O. (2018). 
Polynomial Estimation 
of Linear Regression 
Parameters for the 
Asymmetric PDF of 
Errors. Automation 
2018. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, 743, 758–
772. doi:10.1007/978-3-
319-77179-3_75 
(Scopus) 
2. Zabolotnii, S. W., 
Warsza, Z. L., & 
Tkachenko, O. (2020). 
Estimation of Linear 
Regression Parameters 
of Symmetric Non-
Gaussian Errors by 
Polynomial 
Maximization Method. 
Automation 2019. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 920, 636–
649. doi:10.1007/978-
3-030-13273-6_59 
(Scopus) 
3. С. Заболотній, В. 
Хотунов, А. Чепинога, 
О. Ткаченко (2021). 
Оцінювання 
параметрів лінійної 
регресії з 
експоненційним 
степеневим 
розподілом помилок 
методом максимізації 
поліномів. Східно-
Європейський журнал 
передових технологій 
(Scopus, Лютий 2021) 
4. Zabolotnii, S. W., 
Tkachenko, O., & 
Warsza, Z. L. (2021). 
Application of the 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters in the 
Polynomial Regression 
with Non-Gaussian 
Residuals. Automation 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing (Scopus, 
Травень, 2021)
5. Zabolotnii S.W., 
Tkachenko O.M. & 
Warsza, Z. L. (2022). 



Application of the 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters of 
Autoregressive Models 
with Asymmetric 
Innovations. 
Automation 2022. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing (Scopus, 
Січень 2022).
6. Zabolotnii S.W., 
Tkachenko O.M. & 
Warsza, Z. L. (2023). 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters of 
Asymmetric Non-
Gaussian Moving 
Average Models. 
Automation 2023 
Automation 2023: Key 
Challenges in 
Automation, Robotics 
and Measurement 
Techniques. (Scopus, 
Лютий 2023).
П.5.
PhD, доктор філософії, 
дипл. д. філ. ДP № 
002748, 122 
Комп'ютерні науки, 
01.05.02 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи», 
“Поліноміальні 
методи та засоби 
оцінювання 
параметрів регресії з 
використанням 
моделей негаусових 
помилок”. Захист 
відбувся 24.06.21.
П.19
Співпраця з ІТ 
кластером у рамках 
менторства 
студентських команд
П.20
Brainbasket 
Foundation, Київ, 
2015-2019, 
координатор 
навчальних програм 
та проектів
Компанія SPD-
Ukraine, Черкаси, 
2019-2020, Education 
Manager
Компанія EPAM 
Systems, LLC, м. Львів. 
2020 – дотепер. Lead 
Resource Development 
Lab Head, UA West and 
South Head of EPAM 
University.

173592 Флюнт Орест 
Євгенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008521, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента AД 
003160, 
виданий 

9 ОК 17 Основи 
вбудованих 
систем

Львівський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 1990, 
спеціальність - 
радіофізика і 
електроніка, 
кваліфікація - 
радіофізик;



15.10.2019 Кандидат фізико-
математичних наук, 
01.04.10 - фізика 
напівпровідників і 
діелектриків 
(ДК № 008521 від 
26.09.2012)
Доцент кафедри 
радіоелектронних і 
комп’ютерних систем
(АД № 003160 від 
15.10.2019)

402665 Ткаченко 
Олександр 
Миколайови
ч

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0915 

Комп'ютерна 
інженерія, 

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 
091501 

Комп’ютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 
доктора 

філософії ДP 
002748, 
виданий 

19.10.2021

8 ОК 18 Веб-
технології та 
програмування 
(Ч.2)

Черкаський 
державний 
технологічний 
університет, 
спеціальність, 2014, 
спеціальність – 
Комп’ютерні системи 
та мережі, 
кваліфікація – 
Магістр з 
комп’ютерних систем 
та мереж.
Черкаський 
державний 
технологічний 
університет, 
спеціальність, 2021, 
спеціальність – 122 
Комп'ютерні науки, 
науковий ступінь – 
доктор філософії
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Ткаченка 
О.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 19, 20 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Zabolotnii, S., 
Warsza, Z. L., & 
Tkachenko, O. (2018). 
Polynomial Estimation 
of Linear Regression 
Parameters for the 
Asymmetric PDF of 
Errors. Automation 
2018. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, 743, 758–
772. doi:10.1007/978-3-
319-77179-3_75 
(Scopus) 
2. Zabolotnii, S. W., 
Warsza, Z. L., & 
Tkachenko, O. (2020). 
Estimation of Linear 
Regression Parameters 
of Symmetric Non-
Gaussian Errors by 
Polynomial 
Maximization Method. 
Automation 2019. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 920, 636–
649. doi:10.1007/978-
3-030-13273-6_59 



(Scopus) 
3. С. Заболотній, В. 
Хотунов, А. Чепинога, 
О. Ткаченко (2021). 
Оцінювання 
параметрів лінійної 
регресії з 
експоненційним 
степеневим 
розподілом помилок 
методом максимізації 
поліномів. Східно-
Європейський журнал 
передових технологій 
(Scopus, Лютий 2021) 
4. Zabolotnii, S. W., 
Tkachenko, O., & 
Warsza, Z. L. (2021). 
Application of the 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters in the 
Polynomial Regression 
with Non-Gaussian 
Residuals. Automation 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing (Scopus, 
Травень, 2021)
5. Zabolotnii S.W., 
Tkachenko O.M. & 
Warsza, Z. L. (2022). 
Application of the 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters of 
Autoregressive Models 
with Asymmetric 
Innovations. 
Automation 2022. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing (Scopus, 
Січень 2022).
6. Zabolotnii S.W., 
Tkachenko O.M. & 
Warsza, Z. L. (2023). 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters of 
Asymmetric Non-
Gaussian Moving 
Average Models. 
Automation 2023 
Automation 2023: Key 
Challenges in 
Automation, Robotics 
and Measurement 
Techniques. (Scopus, 
Лютий 2023).
П.5.
PhD, доктор філософії, 
дипл. д. філ. ДP № 
002748, 122 
Комп'ютерні науки, 
01.05.02 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи», 
“Поліноміальні 
методи та засоби 
оцінювання 
параметрів регресії з 
використанням 
моделей негаусових 
помилок”. Захист 
відбувся 24.06.21.



П.19
Співпраця з ІТ 
кластером у рамках 
менторства 
студентських команд
П.20
Brainbasket 
Foundation, Київ, 
2015-2019, 
координатор 
навчальних програм 
та проектів
Компанія SPD-
Ukraine, Черкаси, 
2019-2020, Education 
Manager
Компанія EPAM 
Systems, LLC, м. Львів. 
2020 – дотепер. Lead 
Resource Development 
Lab Head, UA West and 
South Head of EPAM 
University.

402665 Ткаченко 
Олександр 
Миколайови
ч

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
електроніки та 
комп`ютерних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
0915 

Комп'ютерна 
інженерія, 

Диплом 
магістра, 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 

рік закінчення: 
2014, 

спеціальність: 
091501 

Комп’ютерні 
системи та 

мережі, 
Диплом 
доктора 

філософії ДP 
002748, 
виданий 

19.10.2021

8 ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Черкаський 
державний 
технологічний 
університет, 
спеціальність, 2014, 
спеціальність – 
Комп’ютерні системи 
та мережі, 
кваліфікація – 
Магістр з 
комп’ютерних систем 
та мереж.
Черкаський 
державний 
технологічний 
університет, 
спеціальність, 2021, 
спеціальність – 122 
Комп'ютерні науки, 
науковий ступінь – 
доктор філософії
Академічна та 
професійна 
кваліфікація Ткаченка 
О.М. забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 19, 20 
п.38 Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).
П.1.
1. Zabolotnii, S., 
Warsza, Z. L., & 
Tkachenko, O. (2018). 
Polynomial Estimation 
of Linear Regression 
Parameters for the 
Asymmetric PDF of 
Errors. Automation 
2018. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing, 743, 758–
772. doi:10.1007/978-3-
319-77179-3_75 
(Scopus) 
2. Zabolotnii, S. W., 
Warsza, Z. L., & 



Tkachenko, O. (2020). 
Estimation of Linear 
Regression Parameters 
of Symmetric Non-
Gaussian Errors by 
Polynomial 
Maximization Method. 
Automation 2019. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 920, 636–
649. doi:10.1007/978-
3-030-13273-6_59 
(Scopus) 
3. С. Заболотній, В. 
Хотунов, А. Чепинога, 
О. Ткаченко (2021). 
Оцінювання 
параметрів лінійної 
регресії з 
експоненційним 
степеневим 
розподілом помилок 
методом максимізації 
поліномів. Східно-
Європейський журнал 
передових технологій 
(Scopus, Лютий 2021) 
4. Zabolotnii, S. W., 
Tkachenko, O., & 
Warsza, Z. L. (2021). 
Application of the 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters in the 
Polynomial Regression 
with Non-Gaussian 
Residuals. Automation 
2021. Advances in 
Intelligent Systems and 
Computing (Scopus, 
Травень, 2021)
5. Zabolotnii S.W., 
Tkachenko O.M. & 
Warsza, Z. L. (2022). 
Application of the 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters of 
Autoregressive Models 
with Asymmetric 
Innovations. 
Automation 2022. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing (Scopus, 
Січень 2022).
6. Zabolotnii S.W., 
Tkachenko O.M. & 
Warsza, Z. L. (2023). 
Polynomial 
Maximization Method 
for Estimation 
Parameters of 
Asymmetric Non-
Gaussian Moving 
Average Models. 
Automation 2023 
Automation 2023: Key 
Challenges in 
Automation, Robotics 
and Measurement 
Techniques. (Scopus, 
Лютий 2023).
П.5.
PhD, доктор філософії, 
дипл. д. філ. ДP № 
002748, 122 
Комп'ютерні науки, 



01.05.02 
«Математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи», 
“Поліноміальні 
методи та засоби 
оцінювання 
параметрів регресії з 
використанням 
моделей негаусових 
помилок”. Захист 
відбувся 24.06.21.
П.19
Співпраця з ІТ 
кластером у рамках 
менторства 
студентських команд
П.20
Brainbasket 
Foundation, Київ, 
2015-2019, 
координатор 
навчальних програм 
та проектів
Компанія SPD-
Ukraine, Черкаси, 
2019-2020, Education 
Manager
Компанія EPAM 
Systems, LLC, м. Львів. 
2020 – дотепер. Lead 
Resource Development 
Lab Head, UA West and 
South Head of EPAM 
University.

204011 Щепанська 
Христина 
Андріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філологічний 
факультет

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

030508 
Філологія, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
лiтература, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026025, 
виданий 

22.12.2014

6 ОК 1 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 2011, 
спеціальність – 
українська мова та 
література, 
кваліфікація – магістр 
філології. Диплом ВК 
№41796050
Кандидат 
філологічних наук, 
диплом ДК 026025, 
дата видачі 22.12.2014, 
Вища атестаційна 
комісія України, 
рішення від 
22.12.2014, 
спеціальність 
(10.02.01) Українська 
мова
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
Щепанської Х.А. 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання 
ОП, що засвідчується 
виконанням 
підпунктів 1, 4, 9 п.38 
Ліцензійних умов 
«Досягнення у 
професійній 
діяльності» 
(Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24 березня 2021 р. 
No365).

1. Дистанційне 
стажування за 
програмою 



професійного 
розвитку 
«Вдосконалення 
викладацької 
майстерності» 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (4 
кредити/ 120 год) 
(квітень-червень 2022 
р.)
2. Дистанційне 
стажування «Цифрові 
інструменти Google 
для освіти» (2 кредити 
/ 60 годин) (5 вересня 
– 2 жовтня 2022 р.)
3. Міжнародне 
дистанційне науково-
педагогічне 
стажування 
“Навчання і 
дослідницька 
діяльність у сучасному 
університеті: виклики, 
розв’язання, 
перспективи” 
(“Teaching and 
research in a 
contemporary 
university: challenges, 
solutions, and 
perspectives”)  на базі 
Білостоцького 
університету, Польща, 
з 17 жовтня до 25 
листопада 2022 р.,180 
год. (6 кредитів ECTS).

П.1.
1. Щепанська Х. 
Мовна особистість 
студента: вербально-
семантичний рівень 
реалізації / Христина 
Щепанська //  Рідне 
слово в 
етнокультурному 
вимірі : зб. наук. 
праць. – Дрогобич : 
Посвіт, 2018. – С. 221-
230; DOI: 
https://doi.org/10.2491
9/2411-
4758.2018.140844
2. Shchepanska Kh. The 
levels of imagery in the 
poetic text/ Щепанська 
Христина // 
Проблеми 
гуманітарних наук : 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філологія». – 
Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка, 2018. – Вип. 
42. – С. 186-194; URL: 
https://dspu.edu.ua/sit
es/filol_gum/wp-
content/uploads/2019/
06/19.pdf
3. Щепанська Х. А. 
Вивчення образної 



лексики в курсі 
української мови як 
іноземної (на 
прикладі образу 
серця)/ Христина 
Щепанська // Теорія і 
практика викладання 
української мови як 
іноземної. –  Вип. 14. 
– Львів, 2019. – С. 
181–189. URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/
collections/index.php/u
krinos/article/view/273
2
4. Shchepanska Kh. The 
mental level of imagery 
in the Ukrainian 
linguistic culture (on 
the example of the 
image of heart) / 
Shchepanska Khrystyna 
// Проблеми 
гуманітарних наук : 
збірник наукових 
праць Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка. Серія 
«Філологія». – 
Дрогобич : 
Редакційно-
видавничий відділ 
ДДПУ імені Івана 
Франка, 2019. – Вип. 
44. – С. 126 – 134. 
URL: 
http://dspu.edu.ua/site
s/filol_gum/wp-
content/uploads/2020/
07/14.pdf
5. Щепанська Х. А. 
Мовний образ чи 
мовні засоби 
вираження образу: 
кореляція понять/ 
Христина Щепанська 
// Вісник Львівського 
університету. Серія 
філологічна. 2020. 
Вип. 72. –  С. 244–250. 
URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/bulletins/index.
php/philology/article/v
iewFile/10926/11144 
6. Щепанська Х.А. 
Роль словесного 
образу у формуванні 
мовної та художньо-
поетичної картин 
світу / Христина 
Щепанська //  Рідне 
слово в 
етнокультурному 
вимірі : зб. наук. 
праць. – Дрогобич : 
Посвіт, 2021. – С.169-
178; URL:  
http://nwed.dspu.edu.u
a 
7. Щепанська Х. А. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням у 
формуванні 
мовнокомунікативної 
компетенції філолога 
– викладача 



української мови як 
іноземної / Ірина 
Кметь, Христина 
Щепанська, Леся Дуда 
// Теорія і практика 
викладання 
української мови як 
іноземної. –  Вип. 15. – 
Львів, 2021. – С. 172–
179. URL: 
http://publications.lnu.
edu.ua/collections/inde
x.php/ukrinos/article/v
iew/3294
8. Shchepanska Kh.  
The term field of the 
language personality / 
Христина Щепанська 
//  Рідне слово в 
етнокультурному 
вимірі : зб. наук. 
праць. – Дрогобич : 
Посвіт, 2022. – С. 216-
225; DOI: 
https://doi.org/10.2491
9/2411-
4758.2022.245839

П.4.
Дуда Л. Є., Кметь І. Ф., 
Щепанська Х. А. 
Українська мова за 
професійним 
спрямуванням : 
навчально-
методичний посібник 
для студентів 
філологічного 
факультету. Львів : 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН16. Мати 
навички командної 
розробки, 
погодження, 
оформлення і 
випуску всіх видів 
програмної 
документації.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.



ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 29 Право в ІТ Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота, кейс-
метод.

Залік. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (відповіді на 
практичних заняттях) та 
написання модульної 
роботи (розв’язок 
практичної ситуації).

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК23 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

• словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); 
• наочні методи 

Залік. Рівень знань 
студентів оцінюють за 100-
бальною шкалою, 
контролюючи якість 
виконання: 



(мультимедійні 
презентації); 
• практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій); 
• проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності); 
електронне навчання (e-
learning).

• письмового контрольного 
опитування з 
використанням тестових 
технологій – 50 балів, 
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях 
упродовж семестру – 50 
балів, 
Дотримання академічної 
доброчесності здобувачами 
освіти передбачає:
• самостійне виконання 
навчальних завдань, 
завдань поточного та 
підсумкового контролю 
результатів навчання;
• посилання на джерела 
інформації у разі 
використання ідей, 
тверджень, відомостей;
дотримання норм 
законодавства про авторське 
право.

ОК 4 Іноземна мова Практичні заняття, 
презентації, дискусії, метод 
предметно-мовного 
інтегрованого навчання, 
індивідуальні та групові 
проекти, комунікативні 
методи навчання, аудіо-
лінгвістичний метод, аудіо-
візуальний метод, робота з 
автентичними матеріалами, 
метод занурення, 
колаборативне навчання, 
робота в парах, консультації 
для кращого розуміння тем 
у межах змістових модулів, 
самостійна робота студентів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, усне 
опитування, виконання 
письмових завдань, 
індивідуальні та групові 
навчальні завдання у межах 
тем змістовних модулів, 
виконання проектної 
роботи.
Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (модульні 
контрольні роботи, 
домашнє читання, усна 
презентація, творча 
письмова робота) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі  
лексико-граматичного тесту.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ПРН17. Вміти 
застосовувати 
методи 
компонентної 
розробки 
програмного 
забезпечення.

ОК 10 Основи 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи, 12 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
тести) та складання 
підсумкового екзамену.

ОК 14 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.1)

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 18 Веб-технології Лекції, презентації, Екзамен. Оцінка якості 



та програмування 
(Ч.2)

виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 28 Функціональне 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 38 програмування 
вбудованих та 
конфігурованих 
систем

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у Moodle як 
написання тестів та 
програм, які вивчалися на 
лабораторних заняттях.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ПРН18. Знати та 
вміти 
застосовувати 
інформаційні 
технології обробки, 
зберігання та 
передачі даних.

ОК 9 Комп'ютерні 
інформаційні мережі 
та системи

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань, 
підсумкове тестування.



ОК 16 Бази даних Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 19 Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні процеси

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) , 
написання рефератів, 
захисти звітів про 
виконання та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 30 Цифрова 
обробка інформації

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації, індивідуальні 
програмістські та 
дослідницькі роботи, 
самостійна робота студентів

Іспит. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань. Іспит 
проводиться у письмовій 
формі з наступним усним 
опитуванням.

ОК 31 Методи та 
технології інженерії 
даних

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, індивідуальні 
завдання, консультації, 
тестування, самостійна 
робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань, 
модульні контрольні роботи 
та складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться 
шляхом виконання 
теоретичних і практичних 
завдань.

ПРН19. Знати та 
вміти 
застосовувати 
методи верифікації 
та валідації 
програмного 
забезпечення.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 



відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ПРН20. Знати 
підходи щодо оцінки 
та забезпечення 
якості 
програмного 
забезпечення.

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 29 Право в ІТ Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота, кейс-
метод.

Залік. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (відповіді на 
практичних заняттях) та 
написання модульної 
роботи (розв’язок 
практичної ситуації).

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 



проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ПРН21. Знати, 
аналізувати, 
вибирати, 
кваліфіковано 
застосовувати 
засоби 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки (в тому 
числі кібербезпеки) 
і цілісності даних 
відповідно до 
розв'язуваних 
прикладних завдань 
та створюваних 
програмних 
систем.

ОК 9 Комп'ютерні 
інформаційні мережі 
та системи

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань, 
підсумкове тестування.

ОК 16 Бази даних Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 22 Інформаційна 
безпека програм та 
даних

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (захист 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі 
письмових відповідей на 
питання в екзаменаційних 
білетах.

ОК 31 Методи та Лекції, презентації, Іспит. Оцінка якості 



технології інженерії 
даних

виконання лабораторних 
робіт, індивідуальні 
завдання, консультації, 
тестування, самостійна 
робота.

засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань, 
модульні контрольні роботи 
та складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться 
шляхом виконання 
теоретичних і практичних 
завдань.

ПРН23. Вміти 
документувати та 
презентувати 
результати 
розробки 
програмного 
забезпечення.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ОК 4 Іноземна мова Практичні заняття, 
презентації, дискусії, метод 
предметно-мовного 
інтегрованого навчання, 
індивідуальні та групові 
проекти, комунікативні 
методи навчання, аудіо-
лінгвістичний метод, аудіо-
візуальний метод, робота з 
автентичними матеріалами, 
метод занурення, 
колаборативне навчання, 
робота в парах, консультації 
для кращого розуміння тем 
у межах змістових модулів, 
самостійна робота студентів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, усне 
опитування, виконання 
письмових завдань, 
індивідуальні та групові 
навчальні завдання у межах 
тем змістовних модулів, 
виконання проектної 
роботи.
Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (модульні 
контрольні роботи, 
домашнє читання, усна 
презентація, творча 
письмова робота) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі  
лексико-граматичного тесту.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 



виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ПРН15. 
Мотивовано 
обирати мови 
програмування та 
технології 
розробки для 
розв’язання завдань 
створення і 
супроводження 
програмного 
забезпечення.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 4 Іноземна мова Практичні заняття, 
презентації, дискусії, метод 
предметно-мовного 
інтегрованого навчання, 
індивідуальні та групові 
проекти, комунікативні 
методи навчання, аудіо-
лінгвістичний метод, аудіо-
візуальний метод, робота з 
автентичними матеріалами, 
метод занурення, 
колаборативне навчання, 
робота в парах, консультації 
для кращого розуміння тем 
у межах змістових модулів, 
самостійна робота студентів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, усне 
опитування, виконання 
письмових завдань, 
індивідуальні та групові 
навчальні завдання у межах 
тем змістовних модулів, 
виконання проектної 
роботи.
Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (модульні 
контрольні роботи, 
домашнє читання, усна 
презентація, творча 
письмова робота) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі  
лексико-граматичного тесту.

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
тести) та складання 
підсумкового екзамену.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.



відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 26 Операційні 
системи, системне 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 28 Функціональне 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ПРН24. Вміти 
проводити 
розрахунок 
економічної 
ефективності 

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 



програмних 
систем.

робота. контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 29 Право в ІТ Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота, кейс-
метод.

Залік. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (відповіді на 
практичних заняттях) та 
написання модульної 
роботи (розв’язок 
практичної ситуації).

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ПРН25. Вміти 
проєктувати та 
реалізовувати  
програмно-
апаратні рішення з 
використанням 
технологій 
програмування 
вбудованих систем 
та IoT.

ОК8 Архітектура 
комп'ютерів та 
комп'ютерна 
електроніка

Лекції, презентації, 
виконання  лабораторних 
робіт,  практична  робота в 
лабораторії комп'ютерної 
електроніки, обговорення 
моделей та схем, 
консультації, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи і 
лабораторний практикум) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться  письмово. У 
випадку дистанційного 
екзамену копія 
екзаменаційної роботи 
відсилається студентом на 
корпоративну пошту 
викладача. При необхідності 
може бути спілкування на 
платформі Moodle.

ОК 17 Основи 
вбудованих систем

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у Moodle як 
написання тестових та 
програм, які вивчалися на 
лабораторних заняттях.

ОК 26 Операційні 
системи, системне 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 



розуміння тем, самостійна 
робота.

лабораторних завдань.

ОК 37 Операційні 
системи реального 
часу

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульних 
контролі) та складання 
підсумкового екзамену. 
Екзамен проводиться у 
класичному форматі, коли 
студенти отримують білет із 
трьома запитаннями, 
готуються, та відповідають 
на ці запитання.

ОК 38 програмування 
вбудованих та 
конфігурованих 
систем

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у Moodle як 
написання тестів та 
програм, які вивчалися на 
лабораторних заняттях.

ПРН26. Знати та 
вміти 
застосовувати 
засоби інженерії 
програмного 
забезпечення для 
реалізації проєктів 
з використанням 
технологій науки 
про дані та 
штучного 
інтелекту.

ОК 12 Дискретна 
математика

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 15 Алгоритми і 
структури даних

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 16 Бази даних Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 20 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, виконання завдань 
модульного контролю, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточний контроль 
здійснюється шляхом 
проведення усного 
опитування, перевірки 
модульних завдань та звітів 
про виконані лабораторні 
роботи. У кінці курсу 
проводиться залік.
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 25% 



семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Змістовий модуль 2: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Виконання лабораторних 
робіт: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.

ОК 21 Методи та 
технології обчислень

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 28 Функціональне 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 31 Методи та 
технології інженерії 
даних

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, індивідуальні 
завдання, консультації, 
тестування, самостійна 
робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань, 
модульні контрольні роботи 
та складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться 
шляхом виконання 
теоретичних і практичних 
завдань.

ОК 30 Цифрова 
обробка інформації

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації, індивідуальні 
програмістські та 
дослідницькі роботи, 
самостійна робота студентів

Іспит. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань. Іспит 
проводиться у письмовій 
формі з наступним усним 
опитуванням.

ПРН27. Вміти 
обирати 
оптимальні 
алгоритми та 
технології 
розробки 
програмного 
забезпечення.

ОК 15 Алгоритми і 
структури даних

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 19 Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні процеси

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) , 
написання рефератів, 
захисти звітів про 
виконання та складання 



підсумкового екзамену. 

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ПРН28. Зберігати 
та примножувати 
цивілізаційні 
цінності і 
досягнення 
суспільства, діяти 
соціально 
відповідально та 
свідомо, зберігати 
навколишнє 
середовище, знати 
правила ведення 
здорового способу 
життя і надання 
першої медичної 
допомоги.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ОК 2 Історія України Лекції, презентації, 
виконання індивідуальних 
завдань, обговорення, 
консультації, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, усного й 
письмового опитування.

ОК 3 Історія 
української культури

Лекції, презентація, 
виконання творчих робіт, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійне опрацювання 
джерел.

Залік. Поточне оцінювання: 
робота на семінарських 
заняттях, модульне 
тестування, презентації та 
доповіді з обраних тем. В 
особливих випадках 
можливі індивідуальні 
завдання.

ОК 5 Філософія Лекції, колаборативне 
навчання (практичні 
заняття), дискусія, 
виконання і обговорення 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
проектно-орієнтоване 
навчання із застосуванням 
аналітико-дедуктивного, 
пояснювально-
герменевтичного та 
інтерактивно-рольового 
методів.

Залік (комбінована форма). 
Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінка виконаних впродовж 
семестру ІНДС.

ОК6 Фізичне 
виховання

Практичні заняття, 
консультації, самостійна 
робота.

Залік в кінці навчального 
року. Оцінювання студентів 
за активністю на заняттях, 
теоретичною та методичною 
підготовленістю.

ОК23 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

• словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); 
• наочні методи 
(мультимедійні 
презентації); 
• практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій); 
• проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 

Залік. Рівень знань 
студентів оцінюють за 100-
бальною шкалою, 
контролюючи якість 
виконання: 
• письмового контрольного 
опитування з 
використанням тестових 
технологій – 50 балів, 
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях 
упродовж семестру – 50 
балів, 
Дотримання академічної 
доброчесності здобувачами 
освіти передбачає:
• самостійне виконання 
навчальних завдань, 



самостійної пізнавальної 
діяльності); 
електронне навчання (e-
learning).

завдань поточного та 
підсумкового контролю 
результатів навчання;
• посилання на джерела 
інформації у разі 
використання ідей, 
тверджень, відомостей;
дотримання норм 
законодавства про авторське 
право.

ОК 29 Право в ІТ Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота, кейс-
метод.

Залік. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (відповіді на 
практичних заняттях) та 
написання модульної 
роботи (розв’язок 
практичної ситуації).

ПРН22. Знати та 
вміти 
застосовувати 
методи та засоби 
управління 
проектами.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 



екзамену.
ПРН14. 
Застосовувати на 
практиці 
інструментальні 
програмні засоби 
доменного аналізу, 
проектування, 
тестування, 
візуалізації, 
вимірювань та 
документування 
програмного 
забезпечення.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ОК 14 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.1)

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 18 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.2)

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 30 Цифрова 
обробка інформації

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації, індивідуальні 
програмістські та 
дослідницькі роботи, 
самостійна робота студентів

Іспит. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань. Іспит 
проводиться у письмовій 
формі з наступним усним 
опитуванням.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 



проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ПРН12. 
Застосовувати на 
практиці 
ефективні підходи 
щодо 
проектування 
програмного 
забезпечення.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, Екзамен. Оцінка якості 



виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ПРН13. Знати і 
застосовувати 
методи розробки 
алгоритмів, 
конструювання 
програмного 
забезпечення та 
структур даних і 
знань.

ОК 30 Цифрова 
обробка інформації

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації, індивідуальні 
програмістські та 
дослідницькі роботи, 
самостійна робота студентів

Іспит. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань. Іспит 
проводиться у письмовій 
формі з наступним усним 
опитуванням.

ОК 31 Методи та 
технології інженерії 
даних

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, індивідуальні 
завдання, консультації, 
тестування, самостійна 
робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань, 
модульні контрольні роботи 
та складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться 
шляхом виконання 
теоретичних і практичних 
завдань.

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 21 Методи та 
технології обчислень

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 



екзамену.

ОК 16 Бази даних Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 20 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, виконання завдань 
модульного контролю, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточний контроль 
здійснюється шляхом 
проведення усного 
опитування, перевірки 
модульних завдань та звітів 
про виконані лабораторні 
роботи. У кінці курсу 
проводиться залік.
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Змістовий модуль 2: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Виконання лабораторних 
робіт: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.

ОК 10 Основи 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи, 12 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 12 Дискретна 
математика

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
тести) та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 15 Алгоритми і 
структури даних

Лекції, презентації, 
виконання та захист 

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 



лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ПРН11. Вибирати 
вихідні дані для 
проектування, 
керуючись 
формальними 
методами опису 
вимог та 
моделювання.

ОК 16 Бази даних Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ПРН10. Проводити 
передпроєктне 
обстеження 
предметної 
області, 
системний аналіз 
об'єкта 
проектування.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 



ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ПРН9. Знати та 
вміти 
використовувати 
методи та засоби 
збору, 
формулювання та 
аналізу вимог до 
програмного 
забезпечення.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 24 Виробнича Практика проходить у Оцінка практики 



(переддипломна) 
практика

комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ОК 5 Філософія Лекції, колаборативне 
навчання (практичні 
заняття), дискусія, 
виконання і обговорення 
індивідуальних науково-
дослідних завдань, 
проектно-орієнтоване 
навчання із застосуванням 
аналітико-дедуктивного, 
пояснювально-
герменевтичного та 
інтерактивно-рольового 
методів.

Залік (комбінована форма). 
Поточний контроль: усне та 
письмове опитування, 
оцінка виконаних впродовж 
семестру ІНДС.

ОК8 Архітектура 
комп'ютерів та 
комп'ютерна 
електроніка

Лекції, презентації, 
виконання  лабораторних 
робіт,  практична  робота в 
лабораторії комп'ютерної 
електроніки, обговорення 
моделей та схем, 
консультації, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи і 
лабораторний практикум) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться  письмово. У 
випадку дистанційного 
екзамену копія 
екзаменаційної роботи 
відсилається студентом на 
корпоративну пошту 
викладача. При необхідності 
може бути спілкування на 
платформі Moodle.

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 



екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ПРН8. Вміти 
розробляти 
людино-машинний 
інтерфейс.

ОК 10 Основи 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи, 12 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
тести) та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 14 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.1)

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 18 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.2)

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 26 Операційні 
системи, системне 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ПРН7. Знати і 
застосовувати на 
практиці 
фундаментальні 
концепції, 
парадигми і основні 
принципи 
функціонування 
мовних, 
інструментальних 
і обчислювальних 
засобів інженерії 
програмного 
забезпечення.

ОК 10 Основи 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи, 12 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 12 Дискретна 
математика

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 



консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

поточний контроль 
успішності (2 модульні 
тести) та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 14 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.1)

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 15 Алгоритми і 
структури даних

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 18 Веб-технології 
та програмування 
(Ч.2)

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 19 Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні процеси

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) , 
написання рефератів, 
захисти звітів про 
виконання та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 20 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, виконання завдань 
модульного контролю, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточний контроль 
здійснюється шляхом 
проведення усного 
опитування, перевірки 
модульних завдань та звітів 
про виконані лабораторні 
роботи. У кінці курсу 
проводиться залік.
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Змістовий модуль 2: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Виконання лабораторних 
робіт: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.

ОК 22 Інформаційна 
безпека програм та 
даних

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 



розуміння тем, самостійна 
робота.

успішності (захист 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі 
письмових відповідей на 
питання в екзаменаційних 
білетах.

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 28 Функціональне 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ОК 7 Вища 
математика

Лекції, презентації, 
виконання практичних 
завдань, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Поточне 
оцінювання: модульні 
контрольні роботи, 
колоквіуми, виконання 
індивідуальних завдань.
Екзамен проводиться у 
письмовій формі або у 
формі тесту з завданнями 
різних форм.

ПРН6. Уміння 
вибирати та 
використовувати 
відповідну задачі 
методологію 
створення 
програмного 

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 



забезпечення. проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 



оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

ПРН5. Знати і 
застосовувати 
відповідні 
математичні 
поняття, методи 
доменного, 
системного і 
об’єктно-
орієнтованого 
аналізу та 
математичного 
моделювання для 
розробки 
програмного 
забезпечення.

ОК 7 Вища 
математика

Лекції, презентації, 
виконання практичних 
завдань, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Поточне 
оцінювання: модульні 
контрольні роботи, 
колоквіуми, виконання 
індивідуальних завдань.
Екзамен проводиться у 
письмовій формі або у 
формі тесту з завданнями 
різних форм.

ОК 9 Комп'ютерні 
інформаційні мережі 
та системи

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань, 
підсумкове тестування.

ОК 10 Основи 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи, 12 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 12 Дискретна 
математика

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.

ОК 13 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
тести) та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 15 Алгоритми і 
структури даних

Лекції, презентації, 
виконання та захист 
лабораторних робіт, 
обговорення/консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
іспиту. Іспит проводиться у 
формі тесту в системі 
Moodle, виконання 
практичного завдання та 
усної співбесіди.



ОК 19 Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні процеси

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) , 
написання рефератів, 
захисти звітів про 
виконання та складання 
підсумкового екзамену.

ОК 20 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, виконання завдань 
модульного контролю, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота.

Залік. Поточний контроль 
здійснюється шляхом 
проведення усного 
опитування, перевірки 
модульних завдань та звітів 
про виконані лабораторні 
роботи. У кінці курсу 
проводиться залік.
Оцінювання проводиться за 
100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним 
співвідношенням:
• Змістовий модуль 1: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Змістовий модуль 2: 25% 
семестрової оцінки за 
виконання модульного 
завдання (есе, тест, 
написання програми, тощо), 
максимальна кількість балів 
25.
• Виконання лабораторних 
робіт: 50% семестрової 
оцінки, максимальна 
кількість балів 50.
Підсумкова максимальна 
кількість балів 100.

ОК 26 Операційні 
системи, системне 
програмування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 27 Патерни 
проектування

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота, перегляд додаткових 
онлайн матеріалів.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі практичного 
завдання, захисти 
результатів виконання 
лабораторних завдань.

ОК 28 Функціональне 
програмування

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, захисти 
звітів про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 38 програмування 
вбудованих та 
конфігурованих 
систем

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у Moodle як 
написання тестів та 
програм, які вивчалися на 
лабораторних заняттях.

ОК 21 Методи та Лекції, презентація, Екзамен. Оцінка якості 



технології обчислень виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота

засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ПРН4. Знати і 
застосовувати 
професійні 
стандарти і інші 
нормативно-
правові документи 
в галузі інженерії 
програмного 
забезпечення.

ОК 29 Право в ІТ Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота, кейс-
метод.

Залік. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (відповіді на 
практичних заняттях) та 
написання модульної 
роботи (розв’язок 
практичної ситуації).

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 22 Інформаційна 
безпека програм та 
даних

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (захист 
лабораторних робіт) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі 
письмових відповідей на 
питання в екзаменаційних 
білетах.

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ПРН3. Знати 
основні процеси, 
фази та ітерації 
життєвого циклу 
програмного 
забезпечення.

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.



ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та , захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ПРН2. Знати 
кодекс професійної 
етики, розуміти 
соціальну 
значимість та 
культурні аспекти 
інженерії 
програмного 
забезпечення і 
дотримуватись їх 
в професійній 
діяльності.

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання

ОК 29 Право в ІТ Лекції, презентації, 
практичні заняття, 
обговорення, консультації 
для кращого розуміння тем, 
самостійна робота, кейс-
метод.

Залік. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (відповіді на 
практичних заняттях) та 



написання модульної 
роботи (розв’язок 
практичної ситуації).

ОК 33 Аналіз та 
рефакторинг коду, 
моделювання та 
проектування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності: 2  модульні 
контрольні роботи у формі 
тестування, 2 захисти 
проєктів про виконання 
проєктних завдань ( 
включає оцінку за 
оформлену презентацію, 
виступ та відповіді на 
питання).

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та , захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.

ОК 36 Управління ІТ 
проектами

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) у формі 
тестування, захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань та 
складання підсумкового 
екзамену у формі 
тестування з наступною 
співбесідою.

ОК 39 Життєвий цикл 
ПЗ

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ПРН 1.  
Аналізувати, 
цілеспрямовано 
шукати і вибирати 
необхідні для 
вирішення 
професійних 
завдань 
інформаційно-
довідкові ресурси і 
знання з 
урахуванням 
сучасних досягнень 
науки і техніки.

ОК 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Лекції, презентації, 
практично-семінарські 
заняття, консультації для 
кращого розуміння тем, 
самостійна робота

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, робота 
на практично-семінарських 
заняттях, виконання 
самостійних робіт.

ОК 4 Іноземна мова Практичні заняття, 
презентації, дискусії, метод 
предметно-мовного 
інтегрованого навчання, 
індивідуальні та групові 
проекти, комунікативні 
методи навчання, аудіо-
лінгвістичний метод, аудіо-
візуальний метод, робота з 
автентичними матеріалами, 

Залік. Поточне оцінювання: 
модульні контрольні роботи 
у формі тестування, усне 
опитування, виконання 
письмових завдань, 
індивідуальні та групові 
навчальні завдання у межах 
тем змістовних модулів, 
виконання проектної 
роботи.



метод занурення, 
колаборативне навчання, 
робота в парах, консультації 
для кращого розуміння тем 
у межах змістових модулів, 
самостійна робота студентів.

Іспит. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (модульні 
контрольні роботи, 
домашнє читання, усна 
презентація, творча 
письмова робота) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі  
лексико-граматичного тесту.

ОК 7 Вища 
математика

Лекції, презентації, 
виконання практичних 
завдань, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен.Поточне 
оцінювання: модульні 
контрольні роботи, 
колоквіуми, виконання 
індивідуальних завдань.
Екзамен проводиться у 
письмовій формі або у 
формі тесту з завданнями 
різних форм.

ОК8 Архітектура 
комп'ютерів та 
комп'ютерна 
електроніка

Лекції, презентації, 
виконання  лабораторних 
робіт,  практична  робота в 
лабораторії комп'ютерної 
електроніки, обговорення 
моделей та схем, 
консультації, самостійна 
робота.

Екзамен.Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи і 
лабораторний практикум) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться  письмово. У 
випадку дистанційного 
екзамену копія 
екзаменаційної роботи 
відсилається студентом на 
корпоративну пошту 
викладача. При необхідності 
може бути спілкування на 
платформі Moodle.

ОК 11 Вступ в 
інженерію 
програмного 
забезпечення

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модулі) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться письмово із 
використанням білетів. В 
білеті є два теоретичних і 
одне практичне завдання.

ОК 19 Прикладна 
статистика та 
ймовірнісні процеси

Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) , 
написання рефератів, 
захисти звітів про 
виконання та складання 
підсумкового екзамену. 

ОК 34 Архітектура ПЗ Лекції, презентації, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 
розуміння тем, самостійна 
робота.

Екзамен. Оцінка якості 
засвоєння навчальної 
дисципліни включає 
поточний контроль 
успішності (2 модульні 
контрольні роботи) та 
складання підсумкового 
екзамену. Екзамен 
проводиться у формі захисту 
командних проєктів.

ОК 35 Якість та 
тестування ПЗ

Лекції, презентація, 
виконання лабораторних 
робіт, обговорення, 
консультації для кращого 

Іспит. Поточне оцінювання: 
виконання та , захисти звітів 
про виконання 
лабораторних завдань.



розуміння тем, самостійна 
робота.

ОК23 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

• словесні методи (лекції, 
бесіди з елементами 
формування проблемних 
завдань); 
• наочні методи 
(мультимедійні 
презентації); 
• практичні методи 
(розрахункові вправи з 
аналізом моделей реальних 
ситуацій); 
• проблемно-пошукові 
(виконання завдань 
самостійної роботи, 
спрямованих на активізацію 
отриманих знань під час 
аудиторних занять та 
виробленню навичок 
самостійної пізнавальної 
діяльності); 
електронне навчання (e-
learning).

Залік. Рівень знань 
студентів оцінюють за 100-
бальною шкалою, 
контролюючи якість 
виконання: 
• письмового контрольного 
опитування з 
використанням тестових 
технологій – 50 балів, 
• індивідуальних завдань на 
практичних заняттях 
упродовж семестру – 50 
балів, 
Дотримання академічної 
доброчесності здобувачами 
освіти передбачає:
• самостійне виконання 
навчальних завдань, 
завдань поточного та 
підсумкового контролю 
результатів навчання;
• посилання на джерела 
інформації у разі 
використання ідей, 
тверджень, відомостей;
дотримання норм 
законодавства про авторське 
право.

ОК 24 Виробнича 
(переддипломна) 
практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри, де 
відбувається виконання 
індивідуальних завдань. У 
випадку дії карантинних 
обмежень виконання 
індивідуального завдання 
відбувається в онлайн 
режимі з використанням 
відповідних платформ – 
Microsoft Teams, Moodle 
тощо, за погодженням зі 
студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника та 
результатів захисту.

ОК 25 Кваліфікаційна 
робота

До захисту бакалаврської 
дипломної роботи здобувач 
вищої освіти готує доповідь і 
презентаційні матеріали.

Під час оцінювання 
кваліфікаційної 
(бакалаврської) роботи 
застосовується 100 бальна 
шкала з наступним 
розподілом балів:
- Науковий керівник - 30 
балів;
- Рецензент - 20 балів;
- Екзаменаційна комісія - 50 
балів (по 10 балів кожен з 
членів комісії з точністю до 
0,5 бала, що включає: 
оформлення - 2 бали; 
доповідь - 6 балів; відповіді 
на запитання - 2 бали). 

ОК 32 Навчальна 
(проектна) практика

Практика проходить у 
комп’ютерних класах 
відповідної кафедри та на 
відповідних ресурсах ІТ 
компаній, де відбувається 
виконання індивідуальних 
завдань. У випадку дії 
карантинних обмежень 
виконання індивідуального 
завдання відбувається в 
онлайн режимі з 
використанням відповідних 
платформ – Microsoft Teams, 
Moodle тощо, за 
погодженням зі студентами.

Оцінка практики 
здійснюється за 100-
бальною шкалою з 
урахуванням оцінки 
наукового керівника від ІТ 
підприємства і наукового 
керівника від університету 
та результатів захисту.

 


