
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Освітня програма 30504 Кібербезпека

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 125 Кібербезпека

 
 

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 30504

Назва ОП Кібербезпека

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 125 Кібербезпека

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

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

кафедра кібербезпеки

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

кафедра програмування, кафедра іноземних мов для природничих 
факультетів, кафедра філософії, кафедра українського прикладного 
мовознавства, кафедра безпеки життєдіяльності, кафедра фізичного 
виховання та спорту

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

вул. Університетська, 1:  вул. П. Дорошенка 41; вул. М. Черемшини 31; . пр. 
В. Чорновола 61 (м. Львів, 79000 Україна)

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 103624

ПІБ гаранта ОП Венгерський Петро Сергійович

Посада гаранта ОП професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

petro.venherskyy@lnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-990-70-34

Додатковий телефон гаранта ОП +38(073)-144-15-36
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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 
 
Цей напрям кібербезпеки у Львівському університеті розвивався   поступово, спочатку  у 2018 році була відкрита 
спеціалізація “Кібербезпека і захист даних” в межах спеціальності 122 “Компютерні науки”. Далі розвитком цього 
напрямку була ліцензована освітня програма з кібербезпеки, так наказом Міністерства освіти і науки  України від 
11.01.2019 № 41-л  ЛНУ було надано ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки 125 
Кібербезпека освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Після затвердження та введення в дію Міністерством 
освіти і науки України змін до стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 
"Інформаційні технології" спеціальності 125 "Кібербезпека" (від 04.10.2018 р. № 1074), ОП приведено у відповідність 
до нього у 2019 році. Освітню програму "Кібербезпека" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 12 "Інформаційні технології" оновлено та введено в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 28.05.2021 No 593.
 
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 36 36 0

2 курс 2021 - 2022 34 47 0

3 курс 2020 - 2021 15 23 0

4 курс 2019 - 2020 11 19 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 30504 Кібербезпека
55586 Кібербезпека у фінансових технологіях

другий (магістерський) рівень 56622 Технології штучного інтелекту в кібербезпеці

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 163345 64243

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

162647 64243

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

698 0

Приміщення, здані в оренду 1071 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
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�  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 125-Б-2022_.pdf 2MhemGhApk6uQXU94yIgByU8DIe66JPccVueH7rSuwY
=

Навчальний план за ОП Навчальний план КБ_2022.pdf 2KVncJgh2T4QqPQnQqTl/lVTbAuJNYGvgCXXheLBvIA
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ЕПАМ.pdf pA1mkw7vdqmd9wxWhFO3z0e59s/wX5bxit5BgLGcrhc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Львівський_ІТ_Кластер.
pdf

kjGxfxBwEm/gXlbt4bm5z+NQE4WCG7yXPiYCbuQaZL
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_кіберполіція.pdf XClJLNg+Z5xInnltop1qw5E27OG5RJkK5PGGwaZ1M14=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія СофтСерв.pdf +UfLYCeJKqJFiPKrK9kdfvHx+j/cWZgPW6oOcTd5QAM
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі освітньо-професійної програми (ОП) підготовки фахівців полягають у підготовці висококваліфікованих 
фахівців, які здатні розробляти та використовувати сучасні методи та засоби захисту інформації, знати основні 
принципи роботи операційних систем, мати сучасні уявлення про інформаційні технології, володіти  
спеціалізованими програмними пакетами, щодо захисту даних в інформаційних і телекомунікаційних системах. 
Освітню програму розроблено на базі факультету прикладної математики та інформатики спільно з IT-кластером, 
враховуючи ринок праці для майбутніх випускників. ОП передбачає формування та розвиток загальних і 
професійних компетентностей у майбутніх фахівців з відповідним рівнем фундаментальної математичної та 
програмістської підготовки. Метою математичних дисциплін, що складають основу обов’язкових компонент, є 
оволодіння фундаментальними знаннями  математичних методів    забезпечення конфіденційності, цілісності та 
автентичності   інформації., використання та дослідження технологій шифрування.  Підготовка з програмування  
націлена на отримання знань з основ алгоритмізації та володіння технологіями  програмування, що дозволяє 
студентам бути розробниками систем детектування вразливостей, загроз та інцидентів кібербезпеки. Кадрове 
забезпечення підсилене залученням фахівців ІТ-сфери та участю студентів в реальних командних проектах. 
Подальша співпраця націлена на впровадження дуальної освіти, пррограми подвійного диплому та покращення 
матеріально-технічної бази підготовки фахівців.

 

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

Стратегія Львівського національного університету імені Івана Франка розміщена на сайті в розділі «Головна 
сторінка» - http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf, 
https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-andtomorrow/ . Цілі освітньої програми, що описані у пункті 1 не 
заперечують загальній стратегії університету та повністю відповідають місії та стратегії ЗВО. Компетентність щодо 
формування самостійної особистості, набуття нею новітніх та інтелектуальних знань і вмінь відповідає також 
стандарту, затвердженому для фахівця першого бакалаврського рівня, а також освітня програма розроблена з 
врахуванням доменів знань міжнародної сертифікації з інформаційної безпеки CISSP (Certified Information Systems 
Security 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 та пунктам освітніх компонент викладачів.

 

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

Для врахування інтересів здобувачів і випускників під час формулювання цілей і програмних результатів навчання 
та вдосконалення ОП проведено Круглий стіл, на якому заслухано й розглянуто пропозиції здобувачів програми 
(https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor протокол №3 від 15.09.2022 р. ). Крім того, здобувачі мали змогу 
висловити свою думку щодо складу освітніх компонент ОП на зустрічах з гарантом ОПП. Було проведено 
профорієнтаційну зустріч гаранта з майбутніми випускниками бакалаврату, на якій розглянуто ОП й заслухано їхні 
пропозиції (https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor протокол №4 від 11.10.2022 р.). 
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Інтереси здобувачів враховані під час формування комплексу освітніх компонент (ОК 11) і сукупності фахових 
компетентностей(ФК 13, ФК 14) під час оновлення ОП у 2022 р. Зокрема, ці результати досягаються введенням в ОП 
дисципліни «Захист комп’ютерних мереж», замість курсу “Комп’ютерні інформаційні мережі”, оновленням 
змістових модулів курсу, а також викладу основних математичних дисциплін з практичними застосуваннями та 
курсу “Дискретна математика” з введенням тем по алгоритмах шифрування та стиску даних(“Моделі та методи 
дискретної математики”, “Застосування дискретної математики в криптології”). 

- роботодавці

Пропозиції роботодавців, які стосувалися програмних результатів навчання, сформовані з метою вдосконалення 
ОП, обговорено та прийнято на засіданні кафедри кібербезпеки і Львів ІТ Кластеру, що відображено у протоколі її 
засідання (№2 від 5.09.2022), зустрічs з кіберполіцією Ураїни "Кіберполіція: інформаційна протидія російській 
агресії у кіберпросторі" 21.10.2022 року. Крім цього, також враховано рекомендації зовнішніх стейкхолдерів під час 
проведення конференцій (зустрічей) кафедрою кібербезпеки, ділових зустрічей у форматі круглих столів: «Днів 
кар’єри» та «Ярмарку вакансій».

- академічна спільнота

В межах цієї освітньої програми налагоджена співпраця з Київським національним університетом ім. Т. Шевченка та 
Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, National Taipei University(Taiwan), Tallinn University of 
Technology(Estonia), Rowan University(USA). Проводяться наукові конференції (APAMCS проводиться один раз в рік, 
на якій є секція по компютерних науках та кібезбезпеці, викладачі кафедри входять в оргкоміте даної конференції, 
Петро Венгерський є безпореднім розробником та адміном сайту конференції), студенти залучені не лише до 
студентських конференції (Міжнародна Студентська Наукова Конференція з
Прикладної Математики та Комп’ютерних Наук AMICon, що організовуються на факультету щорічно для апробації 
пунктів наукової новизни), а й до міжнародних, готують наукові тези доповідей та матеріали до конференцій, вони 
входять до  Association for Computing Machinery (ACM), де беруть участь у міжнародних змаганнях зі швидкого 
програмування. Викладачі з інших ЗВО залучаються до співпраці( як співавтори) для оцінки наукових робіт, в тому 
числу  і курсових.  

- інші стейкхолдери

Пропозиції інших стейкхолдерів враховано на підставі проведених конференцій (зустрічей) кафедрою кібербезпеки,
(University of Toronto offering summer program  for students from Ukraine,  з ІТ-компанією Yalantis, “Твій вектор 
розвитку в ІТ у 2022”, компанія Noltic "Знайомство з технологією Salesforce"),  ділових зустрічей у форматі круглих 
столів з представниками ІТ-компаній: «Днів кар’єри» та «Ярмарку вакансій».

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

Сучасні тенденції розвитку спеціальності зумовлені необхідністю забезпечення кібербезпеки державних установ, 
об'єктів критичної інфраструктури, бізнес-корпорацій. Згідно із оглядом ринку праці у галузі кібербезпеки 
(https://cybersecurityventures.com/jobs/) відбувається зростання попиту на 350% за 8 років спостережень і ця 
тенденція зберігатиметься принаймні до 2025 р. Завданням підготовки фахівців з кібербезпеки є зменшення 
розриву між необхідним рівнем професійних компетентностей та наявним, зокрема через професійну сертифікацію. 
За результатами моніторингу ринку праці ІТ-фахівців, що проводиться щороку сайтом http://dou.ua, у 2021 році 
кількість вакансій в українській ІТ-сфері зростала і ця тенденція зберігається. Компанії відзначають нестачу 
фахівців і тому важливим напрямом їх розвитку є співпраця з університетами 
(https://dou.ua/lenta/articles/hiringreview-2021/). Кафедра кібербезпеки уклала договори про співпрацю з ІТ-
компаніями Українські інформаційні системи(SoftSеrve), EPAM, з кіберполіцією України, а також з підрозділом 
кібербезпеки Служби Безпеки України, згідно з якими студенти проходять практику та працевлаштовуються. 
Враховуючи цілі та ПР навчання за даною ОП, зокрема і ті, що запропоновані роботодавцями (ФК 12, ФК 13, ФК 14), 
маємо підстави стверджувати, що вони відображають тенденції розвитку ІТ-ринку як спеціальності, так і галузі. 

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

Львівська область стала частиною Європейської платформи Смарт Спеціалізації (S3 Platform). У відповідності до 
оперативної цілі «Сталий розвиток промисловості» одним із завдань передбачено забезпечення приєднання всіх 
регіонів України до S3 Platform з метою відкриття доступу до інструментів європейського фінансування. В 
найближчій перспективі на Львівщині за участю представників бізнесу, науки, громадськості та влади відбудеться 
ряд EDP-воркшопів (Entrepreneurial Discovery Process), що має на меті пошук нових та конкретних інноваційних 
продуктів, технологій або послуг, що сприятимуть трансформації регіональної економіки. Також 13 липня 2022 року 
ЛОР прийняла Програму сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку Львівської області на 2021-
2025 роки, серед виконавців цієї програми є і Львівський національний університет імені Івана Франка. 

    Тісна взаємодія між ЛНУ ім. І.Франка та бізнес-структурами, ІТ-компаніями є необхідною умовою для 
формування якісно нової робочої сили, покращення ситуації на ринку праці. На ринку праці регіону зростає 
кількість вакансій для пентестерів, аналітиків SOC, фахівців з кібербезпеки, інженерів безпеки програмного 
забезпечення, інженерів безпеки ІТ-інфраструктури, координаторів кібербезпеки, дата аналітиків (Data Science) та 
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інших.  Цілі ОП є в межах стандарту й віддзеркалюють стан запитів ІТ ринку праці регіону, оскільки включають і 
відображають галузевий контекст і стратегію розвитку регіону.

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

При співпраці з комп’ютерною корпорацією Nortal викладачі кафедри мали можливість ознайомитися і перейняти 
досвід впровадження платформи навчань фірми RangeForce у Талінському технічному університеті (TallTech) 
https://www.rangeforce.com/cyber-security-training-customers. Це дає можливість надані ліцензії для студентів (120 
ліцензій) впроваджувати у свої навчальні курси. 
Співпраця з міжнародними партнерами під час підготовки міжнародних проектів «Development of the Model and 
Common Information Space of Virtual Exchange Programs»  та «Students’Personalised Learning Model, Based on the 
Virtual Learning Environment of Intellectual Tutoring "Learning with No Limits"», які отримали фінансування та 
розпочинаються у грудні 2022, дозволила налагодити зв’язки та врахувати досвід Politechnika Wroclawska (Польща), 
Harokopio University Of Athens (Греція), Tallinn University of Technology (Естонія), KU Leven (Бельгія) при 
проектуванні ОПП та викладанні ОК.
Співпраця в межах LEARNOPOLIS – спільного проекту Львівського національного університету імені Івана Франка 
та Байройтського університету в рамках програми Німецької служби академічних обмінів «Будуймо цифрове 
майбутнє». Також участь в програмі  Erasmus+ в межах проекту Digital Transformations for Supporting Next-
Generation Labour(NEXT)  за участю Czech Technical University, Slovak University of Technology in Bratislava, Carinthia 
University of Applied Sciences (Austria), Norwegian University of Science and Technology.

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

Освітньо-професійна програма розроблена на основі положень Стандарту вищої освіти України першого 
(бакалврського) рівня за спеціальністю 125 «Кібербезпека», затвердженого наказом МОН України від 04.10.2018 р. 
№ 1074.  
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. 
ПРН системно забезпечуються двома циклами загальної та професійної підготовки, а також доповнюються блоками 
вибіркових компонент. 
Сформульовані в ОП програмні результати навчання відповідають стандарту. Вони досягаються шляхом: 
оптимального поєднання освітніх компонент ОП та обґрунтованої послідовності їх вивчення, що відображено в 
структурно-логічній схемі ОП; 
розробки авторських курсів, навчально-методичного забезпечення дисциплін (“Менеджмент інформаційної 
безпеки”, “Командна робота”, “Організація ІТ на підприємстві(ITIL)”, “Тестування на проникнення” та ін.); 
залучення до викладання висококваліфікованих викладачів, які активно працюють в департаментах кібербезпеки 
великих комп’ютерних компаній; 
активної наукової роботи здобувачів – публікація статей, тез доповідей, участь у конференціях, Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт тощо. 
Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін містять програмні результати навчання, відповідні форми та 
методи оцінювання досягнених результатів. 
Для кращого розуміння очікуваних результатів навчання в освітньо-професійній програмі передбачено такі 
складові: 
перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність;  
структурно-логічна схема освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 125 
«Кібербезпека»;  форма атестації здобувачів вищої освіти; 
матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми; 
матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми. 

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 125 «Кібербезпека» затверджено і 
введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від  04.10.2018 р. № 1074  
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/Zatverdzheni.Standarty/01/31/125-Kiberbezpeka-bak.31.01.22.pdf). Діюча ОП 
розроблена відповідно вказаного вище стандарту. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

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)?

На сьогодні кібербезпека - це один з напрямів галузі інформаційних технологій, присвяченим проблемам 
дослідження, створення, впровадження та супроводження перспективних технологій інформаційної і кібернетичної 
безпеки та захисту інформації в освітній, науковій і науково-технічній діяльності Для здобувачів ОПП предметною 
областю є технології забезпечення безпеки інформації, цілісності, конфіденційності та доступності даних, процеси 
управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.  Основні компетентності та 
програмні результати навчання ОПП повністю відповідають стандарту зі спеціальності 125 «Кібербезпека» за 
першим (бакалаврським) рівнем, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1074 від 04.10.2018 
р. 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 працевлаштування за фахом. 
Об’єктами вивчення та діяльності фахівців за спеціальністю 125 «Кібербезпека» є комп'ютерні, автоматизовані, 
телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, 
інформаційні ресурси і технології; технології забезпечення безпеки інформації; процеси управління інформаційною 
та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.  
Фахові нормативні дисципліни «Прикладна криптологія», «Хмарні технології, захист веб-додатків», «Організація ІТ 
на підприємстві (ITIL)», «Захист інформації в комп'ютерних мережах», «Тестування на проникнення» повністю 
відповідають сучасним тенденціям розвитку спеціальності.  
ОПП надає здобувачам фундаментальну підготовку в кодування, шифруванні і збереженні інформації, методи яких 
вивчаються у курсах: «Застосування дискретної математики в криптології», «Моделі та методи дискретної 
математики», «Математична логіка», «Математична криптологія». Поглиблене вивчення математичних методів та 
їхнього застосування в галузі інформаційної безпеки дає змогу здобувачам ОПП: для даних множин прикладних 
програм і загроз визначати математичну модель; у цій моделі досліджувати існування рішень для задач 
забезпечення інформаційної безпеки; у разі позитивної відповіді розробляти відповідні методи та системи. 
Для відповідності ОПП актуальним вимогам ІТ-індустрії, до навчального плану включено дисципліну "Інструменти 
SecOps", що об'єднує інструменти, процеси та технології, які допомагають підприємствам забезпечувати комплексну 
інформаційну безпеку, знижувати ризики та підвищувати гнучкість бізнесу.  
Зміст ОПП має логічну структуру та забезпечує у випускника формування здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані та практичні проблеми у сфері забезпечення інформаційної безпеки і/або кібербезпеки, що  
характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов. 

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

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів  формується та забезпечується вибором навчальних дисциплін, 
внутрішньою і зовнішньою мобільністю, неформальною освітою. Вибір та формування індивідуальної освітньої 
траєкторії 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 ).  Вибір вивчення студентами освітніх дисциплін в навчальній платформі Range Force дозволяє 
сформувати окремі фокус-групи з набором відповідних тем, кожна група має свої тренінги, свою послідовність для 
вивчення тем навчального курсу. Вибіркові дисципліни підготовки, які складають 25% від загального обсягу ОПП 
відповідають освітньо-професійним інтересам здобувачів та надають можливість здійснення поглибленої підготовки 
та сприяють академічній мобільності. Інформування здобувачів здійснюються на зустрічах з гарантом ОПП, 
кураторами груп, на яких обговорюють мету, процедуру та організаційні аспекти вибору дисциплін, що належать до 
вибіркової частини ОП.  Окрім вибору ОК здобувачі мають змогу вільно обирати тематику індивідуальних завдань,  
тематику та керівника кваліфікаційної роботи, приймати участь у програмах міжнародної та внутрішньої 
академічної мобільності. Також студенти мають можливість індивідуально поглибити свої знання  у Мережній 
академії CISCO, Коледжі алгоритмічного програмування, 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 ).  
Здобувачі вищої освіти ОПП мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію через вільний вибір 
навчальних дисциплін в обсязі, що відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту», і становить не менше як 
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25% від загального обсягу ОП.  
Здобувач освіти має можливість вибору із вибіркових дисциплін за профілем ОП, за якою студент навчається, із 
загально університетського каталогу вибіркових навчальних дисциплін (https://lnu.edu.ua/vybir-
zahalnouniversytetskykh-dystsyplin/). 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 соціальних навичок (Soft skills) особи тощо.  
Вибіркова частина ОПП «Кібербезпека» складає 60 кредитів ЄКТС і передбачає вибір дисциплін з циклу загальної, 
професійної і практичної підготовки.  
Вибірковий блок ОПП  циклу професійної і практичної підготовки містить 22 дисципліни, які сформовані по парах 
дисциплін, з яких здобувач вищої освіти обирає одну(https://ami.lnu.edu.ua/students/dystsypliny-vilnoho-vyboru).     
Вибір загальноуніверситетських дисциплін здійснюється студентами 1 та 2 курсів на платформі системи Деканат 
через особисті кабінети студента. Процедура вільного вибору дисципліни передбачає 3 етапи. Під час першої хвилі 
реєстрації студент може зайти в систему для перегляду стану комплектації груп та зміни/редагування свого вибору 
дисципліни. Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, 
а верхня межа – 200 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати 
групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни зі сформованих після першої хвилі. 
Третім етапом формування індивідуального навчального плану студента на наступний навчальний рік є рандомний 
розподіл системою Деканат студентів, які не оформили свій вибір, серед дисциплін, які відбулися, шляхом 
пропорційного доукомплектування груп. 
З силабусами дисциплін студенти можуть ознайомитися на сторінці програми (http://cybersecurity.lnu.edu.ua/). 

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

Практична підготовка здобувачів освіти за ОПП, що акредитується, здійснюється згідно з Положенням про 
проведення практик студентів ЛНУ (https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-
PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf). 
Практична підготовка здійснюється в ході виконання лабораторних, самостійних робіт, кваліфікаційної роботи та 
під час практик. ОПП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка 
дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності за рахунок проведення: 
«Навчальна (обчислювальна) практика» – 3 кр., «Виробнича (обчислювальна) практика» – 3 кр., 
«Виробнича(переддипломна) практика» – 3 кр., «Кваліфікаційна робота» – 3 кр.   
Формулювання цілей і завдань практичної підготовки, визначення її змісту відбувається у тісній співпраці з 
роботодавцями. Підписані двосторонні договори з підприємствами щодо проходження практики здобувачами ОПП 
на їх базі. Так, компанія SoftServe надає студентам ОПП «Кібербезпека» базу для проведення виробничих практик 
та можливість отримати здобувачам досвід роботи на реальних проектах.   
Починаючи з 2020 викладачі та здобувачі ОПП приймають активну участь у Зимовій школі Data Engineering and 
Security: DES 2020-2023 (http://des.lnu.edu.ua/).  Також студенти активно приймаютьучасть в Літній англомовній 
школі зі штучного інтелекту (Artificial Intelligence Technology Summer School AIT 2020-2023 (http://ai.lnu.edu.ua.) 

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 здобувачами вищої освіти соціальних навиків (soft skills) впродовж періоду 
навчання. Зокрема, через освітні компоненти «Основи командної роботи»; «Філософія»; «Іноземна мова», 
«Українська мова», «Історія України», «Історія української культури», «Менеджмент інформаційної безпеки», що 
формують основні загальні компетентності – здатність професійно спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово; здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 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 
професійною спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та професійної діяльності (захист курсових робіт, 
доповіді на конференціях, конкурсах студентських наукових робіт).  
Проходження практики та виконання кваліфікаційної роботи забезпечує для здобувачів здатність працювати в 
міждисциплінарній команді; здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим; лідерські якості; здатність 
приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність; здатність породжувати 
нові ідеї; здатність вибирати методи виконання професійних завдань. 

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 

Сторінка 8



роботою)?

У Положенні про організацію освітнього процесу у ЛНУ імені Івана Франка  (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf) зазначено, що навчальні дисципліни поділяються на 
обов’язкові та вибіркові, зокрема, обов’язковий компонент освітньої програми становить 75% від загального обсягу 
кредитів ЕКТС. З 7200 годин навчальної роботи (240 кредитів) 3324 годин складає аудиторна робота, 3876 відведено 
на самостійну роботу здобувача освіти. Згідно до обсягів дисциплін у навчальному плані розподіляються години на 
аудиторну та самостійну роботу, при цьому враховується, аби час, відведений на самостійну роботу, становив не 
менше 1/3 та не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу відведеного на вивчення конкретної дисципліни 
(п.4.6. Положення про організацію освітнього процесу…).  
У методичних матеріалах до самостійної роботи з вивчення дисципліни, а також у робочих програмах (силабусах) 
викладачів детально розписаний зміст самостійної роботи та зазначені години на виконання самостійних завдань до 
навчальної тематики. Центр моніторінгу ЛНУ імені Івана Франка шляхом опитування студентів вивчає питання 
задоволеності розподілом годин у навчальних дисциплінах та між дисциплінами нормативного та вибіркового 
циклів. За даними опитування можна констатувати, що студенти схвалюють організацію освітньої програми та 
задоволені можливостями оволодіти необхідними компетентностями (лінк де розміщено результати опитування, 
якщо такі є https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor) 

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 першого (бакалаврського) рівня за дуальною формою освіти за ОП «Кібербезпека» не 
здійснюється. Однак новітня стратегія Університету на 2021-2025 роки (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf) передбачає можливість запровадження дуальної форми освіти, 
тому запланована робота над її впровадженням у перспективі. 
Однак у контексті поступового впровадження окремих елементів цієї форми освіти в  ЛНУ (оптимізація процесів 
навчання і виробництва через зв’язки між теорією, практикою й виробництвом для підвищення якості підготовки 
фахівців із урахуванням вимог роботодавців) налагоджено тісну співпрацю з ІТ-компаніями регіону галузі 
кібербезпеки, проводиться спільна робота з ІТ Кластером із даної спеціальності на предмет збільшення практичної 
складової підготовки у навчальному плані, залучення до освітньої діяльності професіоналів-практиків, проходження 
практики студентами та формування тематики їх кваліфікаційних робіт).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

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

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

Вступ здійснюється на основі ЗНО , згідно процедур та правил, описаних і прийнятих Приймальною комісією 
(https://admission.lnu.edu.ua/guide/guidelines-for-admission/) 
Інформація про спеціальність та схему навчальних дисциплін розміщено на сайті факультету у вільному 
доступі.https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky. Освітня програма має сайти , на яких розміщено 
інформацію про освітні компоненти та правила вступу на дану спеціальність: https://cybersec.lviv.ua/, 
http://cybersecurity.lnu.edu.ua/,  в соціальних мережах FB https://www.facebook.com/CyberSecLnu.edu.ua/, Ins: 
https://www.instagram.com/Cyber_security_lnu_ins/, Tw: Cyber_security_LNU_twit. Також проводяться різного роду 
події для ознайомлення випусників шкіл з освітньою програмою з кібербезпеки: Дні відкритих дверей, відкриті 
Захисти командних проектів, Зимова школа DES(окремий потік для школярів), «Інтенсив цифрової безпеки для 
школярів», тощо.

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:  
- Положення про організацію освітнього процесу у Львівському національному університеті імені Івана Франка 
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf  
- Положення про порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах документів про вищу освіту 
Львівським національним університетом імені Івана Франка https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/05/reg_others_docs.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 
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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)?

На ОП «Кібербезпека» були переведені  студенти з Університету банківської справи  (наказ Про переведення 
студентів денної форми здобуття освіти від 17.08.2022 № 2359, сформована  група ПМК -22с - 9 студентів, а також 
наказ Про переведення студентів денної форми здобуття освіти від 17.08.2022 № 2325 – сформовані  відповідно 
групи: ПМК-31с - 5 студентів, ПМК- 41с -4 студенти) та, з урахуванням проведеної реорганізації ЗВО, проведено 
перезарахування (визнання) результатів навчання.

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» 2020 р. https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf 
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://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/

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

Студенти ОП мають можливість використовувати кредити отримані на Зимовій школі DES (Data Engineering and 
Security) та Літній школі зі штучного інтелекту АІТ (Аrtificial intelligence technology) в поточному навчальному 
семестрі. Комісія з відповідного курсу, враховуючи кількість лекцій в програмі школи з  даного напрямку та 
присутність студента на цих заняттях,  дає можливість зарахувати відповідну  кількість балів по даному предмету.

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

«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) передбачено, що освітній процес на ОП 
здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка й контрольні заходи.  

За допомогою практичних навчань, самостійної роботи забезпечується процес набуття програмних 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. 
Згідно Положення про організацію освітнього процесу - http://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C6e18062115060-1.pdf , регламентовано форми та методи навчання для студентів в 
межах освітньої компоненти. Кількість годин відповідних видів робіт – згідно навчального плану, затвердженого 
вкінці навчального року на наступний. Організація та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації 
здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка відбувається згідно наказу- https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf, 
з використання хмарних технологій, засобів зв’язку, групової взаємодії, різних програмних застосунків, технологій, 
відео-конференції, віртуального навчального середовища.

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 кафедрі кібербезпеки створене студентоцентроване освітньо-дослідницьке середовище, орієнтоване на творчий 
діалог, ініціативу й активність здобувача. Стрижнем студетоцентрованого підходу є вільний вибір здобувачами не 
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менше 25% дисциплін, що дає змогу оптимізувати перелік освітніх компонент ОП. Щороку здійснюється аналіз 
обрання дисциплін здобувачами й заміна вибіркових освітніх компонент, які не викликають достатнього 
зацікавлення, на нові, відповідно до запитів здобувачів. Здобувачі обирають теми курсових і кваліфікаційних робіт, 
наукових керівників, питання для розгляду на практичних заняттях і магістерському семінарі, відповідно до своїх 
наукових зацікавлень. 
 Для вдосконалення і підвищення рівня навчання студентам пропонуються курси, які вонм можуть безкоштовно 
пройти в Мережній Академії CISCO , а також починаючи з цього року студенти можуть використати персональні 
ліцензії RangeForce, надані ЛНУ ім. І.Франка фірмою Nortal. Під час зимових і літніх канікул студенти беруть 
активну участь у Зимовій Школі DES (http://des.lnu.edu.ua) та Літній англомовній школі зі штучного інтелекту 
Аrtificial intelligence technology summer school (http://ai.lnu.edu.ua).  Навчаючись студенти мають можливість влітку 
пройти практику та стажування у комп’ютерних компаніях нашого міста. Так компанія SoftServe вже два роки 
поспіль організовує спеціальну практику для студентів з ОП Кібербезпека і кращим студентам, які проявляють себе 
під час навчання пропонується робота на реальних проектах компанії. 

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 науково-педагогічних працівників розробляти, оновлювати й застосовувати в освітньому процесі 
авторські програми відповідно до змісту ОП, вибирати методи навчання і контролю, вносити зміни в робочі 
програми, а також запроваджувати нові методи навчання та проводити заняття на підставі використання сучасних 
технологій. Здобувачі вищої освіти можуть вибирати теми курсових і кваліфікаційних робіт, вибіркові освітні 
компоненти, навчатись на різних внутрішніх спеціалізаціях ОП, брати участь у формуванні індивідуальної 
траєкторії освітнього процесу, а також бути академічно мобільним. Ці процеси врегульовані Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЛНУ (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf). Викладачі за допомогою різних методів навчання (перелічені вище) впроваджують індивідуальних підхід, 
враховують інтереси здобувачів вищої освіти та їхні індивідуальні особливості, зокрема заохочуючи їх до аналізу 
дискусійних моментів, альтернативних варіантів розв’язання та розуміння проблем, аргументованого висловлення 
позиції. 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 *

Інформація стосовно цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, а також порядку і критеріїв оцінювання 
надається здобувачам вищої освіти на першому занятті, в ході якого студентів ознайомлюють зі змістом конкретної 
дисципліни, компетентностями, формами роботи, методами навчання, очікуваними результатами навчання, 
критеріями оцінювання тощо. Порядок та критерії оцінювання під час навчання визначено в Положенні про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І. Франка 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf). Здобувачам безумовно надається 
інформація про наявність ОП та силабусів усіх освітніх компонент на сайті факультету 
(https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky ), а також на сторінках відповідних освітніх компонент. Також 
студенти мають доступ до інформації в рамках окремих освітніх компонентів через систему дистанційного навчання 
«Moodle», де для окремих дисциплін завантажено теоретичний матеріал, презентаційні матеріали, завдання для 
практичної роботи, індивідуальні завдання, тестові завдання тощо. На лекціях і практичних заняттях відбувається 
інформування студентів про зміст завдань, зміст самостійної роботи, завдання, застосовуваних в інтерактивних 
методах навчання. Впродовж освітнього процесу викладачі проводять консультації, де студенти можуть отримати 
відповіді на запитання. 

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

Студенти беруть участь у конкурсах та конференціях, олімпіадах, змаганнях та зимових та літніх школах, отримують 
сертифікати, які можуть в подальшому використати в навчанні. Результати наукової роботи (курсові в тому числі) 
доповідають на студентській конференції (що організовується щорічно факультетом ПМІ). Студенти залучаються до 
організації конференцій, зокрема, AMICon та APAMСS, які систематично проводяться на факультеті ПМІ. Участь у 
конференціях враховується як впровадження при захисті кваліфікаційної роботи. Процес регулюється 
положеннями: Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених - 
https://www.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2016/01/reg_research_society.pdf, Положення про порядок організації та 
проведення Всеукраїнських студентських олімпіад - 
https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/05/reg_stud_olimpiada.pdf , Положення про порядок організації та 
проведення Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт - https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/07/reg_stud_works.pdf .

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

Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка - 
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https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/06/education-programs-rec.pdf На основі протоколів зустрічей у 
форматі побажань та потреб ринку, враховуються версії програмних засобів для навчання та опанування 
практичних вмінь, необхідність викладу освітньої компоненти або заміна викладу більш актуальними. 
Оновлення змісту освітніх компонентів НПП здійснюється кожного року з врахуванням наукових досліджень і 
сучасних практик у галузі кібербезпеки, пропозицій стейкхолдерів.  Регулярно оновлюються робочі програми, 
програми практик, теми курсових робіт та проєктів, які розглядаються на засіданнях кафедри кібербезпеки. 
Коригування змісту освітніх компонентів ОП відбувається за результатами проведених наукових тренінгів та 
семінарів, куди запрошуються провідні фахівці галузі, науковці, представники роботодавців, представники органів 
влади, з якими викладачі та здобувачі вищої освіти мають змогу обговорити найбільш важливі та актуальні питання 
у сфері освіти, нормативно-правового забезпечення галузі, державного регулювання тощо. Так працівники кафедри 
беруть участь в регулярних нарадах Teacher's Community Gathering, які проводить Центр розвитку талантів компанії 
SoftServe.  Також науково-педагогічні працівники мають можливість оновлювати зміст освітніх компонентів на 
основі наукових досягнень та сучасних практик через стажування у вітчизняних ЗВО та закордоном; підвищення 
кваліфікації; участь у міжнародних науково-практичних конференціях; публікаціях у фахових виданнях та 
виданнях, що включені до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. 

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

Міжнародна діяльність в ЛНУ регламентується положеннями: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/reg-
academic-mobility.pdf, https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_others_docs.pdf відповідними договорами 
між ЛНУ та закордонними освітніми установами. Зв’язок інтернаціоналізації ЗВО з науковими дослідженнями 
виявляється в участі НПП в міжнародних наукових конгресах, конференціях на яких відбувається обмін досвідом 
підготовки здобувачів.  
НПП приймають участь у міжнародних конференціях країн ЄС та в Україні під егідою IEEE, CEUR. Здобувачі за ОП 
мають можливість приймати участь у програмах академічної мобільності, інформація про які розміщена за 
https://international.lnu.edu.ua/. На базі кафедри буде здійснюватися реалізація міжнародного проекту 
«Development of the Model and Common Information Space of Virtual Exchange Programs», який розпочався у грудні 
2022 р. Це 3-річний проект, спрямований на організацію ефективної Програми віртуального обміну як майданчика 
для професійної та міжкультурної взаємодії та розширення доступу до міжнародного навчання для кожного 
студента. Діяльність проекту буде спрямована на обмін знаннями та формування навичок взаємодії у поліетнічному 
середовищі, спрощення процедур створення та розподілу навчальних матеріалів, методи дистанційної взаємодії, 
забезпечення доступу до різних ресурсів провідних європейских закладів освіти (Politechnika Wroclawska (Польща), 
Harokopio University Of Athens (Греція), Tallinn University of Technology (Естонія)). 

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?

Результати навчальної діяльності й освітнього процесу здобувачів у рамках ОП оцінюють за 100-бальною шкалою, 
що передбачено в пунктах 7.11 та 7.12 Положення про організацію освітнього процесу в Університеті 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). В основу системи оцінювання 
успішності здобувачів освітнього ступеня бакалавра покладено поточний модульний контроль і підсумковий 
контроль, які є комплексною системою накопичення балів здобувачів вищої освіти.  
Поточний контроль здійснюється в ході проведення різних видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня 
знань здобувачів вищої освіти з відповідної дисципліни (освітнього компонента). Проведення поточного контролю 
успішності студентів визначається відповідною робочою програмою та силабусом навчальної дисципліни 
(https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky ). Модульний контроль проводять у формі тестів та/або відповідей 
на теоретичні питання. 
Контроль самостійної роботи здобувача вищої освіти є ще одним засобом об’єктивного оцінювання якості знань, 
вмінь і навиків, які набуваються під час вивчення дисципліни (освітнього компонента). Для цього використовують 
такі види оцінювання самостійної роботи: тестування; контрольні завдання до практичних занять; тестовий чи 
інший контроль тем (змістовних модулів), винесених на самостійне опрацювання; поточний контроль засвоєння 
матеріалу практичних занять; наукові доповіді; есе, виконання індивідуальних завдань тощо. В багатьох освітніх 
компонентах ОП передбачено виконання здобувачами індивідуальних завдань, які об’єднують більшість цілей 
дисципліни чи інших компонентів та підсумовують отримані знання і навики. 
Серед завершальних форм контролю у межах компонент ОП – підсумковий контроль (екзамени, заліки і 
диференційовані заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю й у різному форматі – див. робочі 
програми і силабуси) та державна атестація (Єдиний державний комплексний іспит). Підсумковий семестровий 
контроль з кожної дисципліни визначає ступінь досягнення здобувачами вищої освіти запланованих результатів 
навчання, що визначені робочою програмою дисципліни (практики) і є обов’язковою формою контролю навчальних 
досягнень. Він проводиться відповідно до навчального плану і у відповідності до навчального матеріалу, 
визначеного робочою програмою дисципліни (освітньої компоненти).

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

Форми контрольних заходів і критерії оцінювання навчальних дисциплін/освітніх компонент прописані у самій ОП, 
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є чіткими й зрозумілими, але деталізуються навчальними планами та робочими програмами та/або силабусами 
конкретних дисциплін. Інформація про них повідомляється викладачем конкретної освітньої компоненти 
здобувачам вищої освіти на першому занятті і є доступною на сайті Університету. Оцінювання проводиться за 100-
бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з навчальної дисципліни, що 
завершується екзаменом та диференційованим заліком, становить: за поточну успішність – 50 балів, за екзамен або 
диференційований залік – 50 балів; з навчальної дисципліни, що завершується заліком, поточна успішність 
становить 100 балів. Для забезпечення об’єктивності оцінювання знань, отриманих під час освітньої компоненти, 
враховуються різні види і форми навчальної активності студентів, зокрема усні відповіді, участь в обговореннях і 
дискусіях, виконання письмових і групових робіт, тестів, підготовка есе, презентацій, індивідуальні виступи тощо. 
Цей підхід дозволяє об’єктивно оцінити навчальні досягнення здобувачів вищої освіти. Додатково про це йдеться у 
Положенні про організацію освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-
6e18062115060-1.pdf), з якого випливає, що контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку під час 
навчання і визначають відповідність рівня набутих здобувачем знань і вмінь нормативним вимогам. 

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

Здобувач вищої освіти за може самостійно ознайомитися з всією потрібною інформацією про форми контрольних 
заходів до початку вивчення конкретної дисципліни. Це можна зробити через звернення до офіційного сайту 
Львівського національного університету імені Івана Франка – на сторінці факультету прикладної математики та 
інформатики за цією спеціальністю (https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky)  або на відповідних сторінках 
навчальних дисциплін. При цьому, про форми контролю з кожної дисципліни викладач повідомляє студентам на 
початку вивчення цієї дисципліни, тобто на початку навчального року/семестру (це передбачено пунктом 7.10 
Положення про організацію освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf), однак: про проміжний контроль – не пізніше, ніж за тиждень 
до його проведення, а про розклад екзаменаційно-залікової сесії – щонайменше за місяць до її початку (в тому числі 
на відповідному сайті – https://ami.lnu.edu.ua/students/schedule-exams ). Завдання для проміжного контролю і 
питання, які виносяться на підсумковий контроль, постійно доступні для здобувачів вищої освіти на сайті кафедри, 
зокрема у силабусах відповідних дисциплін. У силабусах також вказується політика виставлення балів: врахування 
балів, набраних на практичних заняттях і самостійній роботі, та балів підсумкового модулю; врахування присутності 
на заняттях й активність здобувачів під час практичних занять; щодо дотримання академічної доброчесності. 

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

За ОП «Кібербезпека» наявний відповідний стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня галузі 
знань 12 Інформаційні технології, спеціальності 125 Кібербезпека, затверджений та введений в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 р. № 1074 (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-
standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-125-kiberbezpeka-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti), а тому ОП 
безумовно цілковито враховує його вимоги з приводу форми атестації здобувачів вищої освіти. Йдеться про 
державну атестацію у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Єдиний державний кваліфікаційний 
іспит передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, визначених Стандартом вищої освіти та освітньою 
програмою. Також випускники  освітньої програми(за вибором вузу) публічно захищають бакалаврську роботу.

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

Організація, планування та проведення контрольних заходів в ЛНУ ім. І. Франка регулюються: 1. Положенням про 
організацію освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-
1.pdf) (п.7.); 2. Положенням контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в ЛНУ ім. І. 
Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); 3. Тимчасовим порядком 
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії і атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf). При 
цьому, процедури проведення всіх контрольних заходів для окремих компонент ОП регулюється силабусами та 
робочими програмами навчальних дисциплін. Зокрема, вони містять таку інформацію: про контроль знань та 
розподіл балів, які отримують студенти; про обов’язкові умови допуску до заліку або іспиту; про оцінювання за 
формами контролю; про шкалу відповідності балів тощо. Всі ці документи є в публічному доступі для учасників 
освітнього процесу ( https://ami.lnu.edu.ua/).  
Інформацію про процедуру проведення контрольних заходів, яку подано в силабусах, доводять до відома студентів 
на початку вивчення кожного освітнього компонента. Розклад освітнього процесу й екзаменаційної сесії, також 
розміщуються на веб-сторінці факультету прикладної математики та інформатики  
(https://ami.lnu.edu.ua/about/introduction). 

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується завдяки розробленим критеріями оцінювання екзаменаційних робіт та 
можливості їхньої додаткової перевірки. При цьому, порядок перевірки на необ’єктивність оцінювання відображено 
в п. 5.6 Положення про забезпечення академічної доброчесності в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Своєю чергою, академічна відповідальність за необ’єктивність 

Сторінка 13



оцінювання регламентована у п. 7 цього положення. Конфлікти інтересів (якщо такі трапляються) розв’язуються 
через можливість заміни екзаменатора чи створення екзаменаційної комісії задля максимальної об’єктивності, що 
відображено в Положенні про організацію освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). Відповідно, різноманітні запобіжні заходи щодо можливості 
виникнення конфліктних ситуацій полягають в інформуванні процедури проведення екзаменів, а також в 
ознайомленні з переліком питань з навчальних дисциплін, які виносяться на екзамен, а також із формою 
проведення екзамену. Розв’язання конфліктних ситуацій також регулюється Положенням про комісію з питань 
етики та професійної діяльності в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf). Разом із цим, випадків оскарження результатів контрольних заходів (екзаменів) й атестації 
здобувачів за ОП, а також конфлікту інтересів виявлено не було. 

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

Порядок та процедури повторного проходження контрольних заходів врегульовані в Положенні про організацію 
освітнього процесу в Університеті (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf). У п. 
7.6 цього положення вказано, що здобувачам, які отримали під час семестрового контролю не більше трьох 
незадовільних оцінок, дозволено ліквідувати академічну заборгованість. Відповідно до Тимчасового порядку 
організації та проведення заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням 
дистанційних технологій в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/reg_online-exams.pdf) 
врегульовано порядок повторного проходження контрольних заходів. Так, у випадку обставин непереборної сили 
під час екзамену (заліку) здобувач вищої освіти невідкладно повідомляє екзаменатора про ці обставини (за 
допомогою телефону, месенджера, емейлінгу тощо) з обов’язковою фото- і/чи відеофіксацією стану виконання 
завдань й об’єктивних факторів, які перешкоджають їхньому завершенню. Як наслідок, екзаменатор (деканат) в 
індивідуальному порядку надає час для перездачі іспиту. Загалом процедура повторного вивчення окремих 
дисциплін регламентується Порядком повторного вивчення окремих дисциплін в Університеті 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/reg_repeated_cources.pdf). Однак здобувач, що отримав оцінку 
«незадовільно» під час захисту кваліфікаційної роботи, після завершення атестації відраховується з Університету як 
такий, що виконав навчальний план, але не пройшов атестації. 

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

Здобувачі вищої освіти мають право подати апеляцію на будь-яку підсумкову оцінку за шкалою ЕСТS (від «FX» до 
«В») чи за національною шкалою (від «незадовільно» до «добре»), що виставлена з дисципліни, формою контролю 
з якої є екзамен (семестрова підсумкова атестація, підсумковий модульний контроль). Порядок оскарження 
процедури і результатів проведення контрольних заходів прописано у Положенні про апеляцію результатів 
контрольних заходів здобувачів вищої освіти в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf). Склади апеляційних комісій факультетського й університетського рівнів 
для апеляції результатів контрольних заходів  відображено на веб-сторінці (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/04/appeals-commission-1-2.pdf). Процедура оскарження результатів проведення контрольних 
заходів регулюється також п. 6 Положення про забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Воно передбачає можливість апеляції в разі незгоди з 
результатами перевірки наукових публікацій і текстів (курсових, кваліфікаційних робіт) на текстові збіги. Апеляцію 
подає автор (автори) роботи на ім’я Ректора впродовж 3 робочих днів після оголошення результатів перевірки. За 
дорученням Ректора Комісія з питань етики і професійної діяльності Вченої ради Університету впродовж 10 робочих 
днів розглядає апеляцію. Фактичних випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних 
заходів на ОП не було. 

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

Основними нормативними документами Львівського національного університету імені Івана Франка, які 
врегульовують питання дотримання академічної доброчесності, є Положення про забезпечення академічної 
доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) та Кодекс академічної доброчесності Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/code_academic_virtue.docx). 
Науково-педагогічні працівники (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_employer.docx) 
та здобувачі освіти (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/virtue_declaration_applicant.docx) підписують 
відповідні Декларації про дотримання академічної доброчесності в Львівському національному університеті імені 
Івана Франка.

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

У рамках ОП «Кібербезпека» для запобігання порушенням академічної доброчесності застосовуються такі рішення, 
як: 1. Ознайомлення з документами (Положенням про забезпечення академічної доброчесності), Кодексом 
академічної доброчесності, а також підписання науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти 
відповідних Декларацій про дотримання академічної доброчесності в Університеті (відповідні посилання наведено в 
попередньому пункті); 2. Проведення профілактичних заходів для недопущення академічної доброчесності, що 
обговорюються на засіданнях кафедри, а також на рівні факультету (на вчених радах); 3. Перевірка в 
спеціалізованій програмі виявлення можливого плагіату курсових робіт та проектів на наявність текстових збігів та 
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запозичень (застосовується сертифікована система Unicheck (https://lnu.edu.ua/l-vivs-ky-universytet-pochynaie-
vykorystovuvaty-suchasny-servis-poshuku-plahiatu/). В Університеті призначено відповідальну особу, яка надає доступ 
до системи для відповідальних осіб з кожного факультету; 4. Проведення зі студентами виховних бесід, 
ознайомлення з негативними наслідками для майбутньої професійної діяльності недотримання академічної 
доброчесності. 

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

Університет залучає бажаючих до семінарів, присвячених академічній доброчесності, які проводяться на його базі 
зовнішніми підприємствами, установами й організаціями. Приміром, для всіх учасників освітнього процесу 
31.05.2021 року (за бажанням) відбулася зустріч-семінар з членом Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти Артемом Артюховим (https://lnu.edu.ua/zustrich-seminar-z-chlenom-natsionalnoho-ahentstva-iz-
zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-artemom-artiukhovym/), 15.09.2021 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/). Для 
підвищення рівня академічної доброчесності кафедра кібербезпеки рекомендувала викладачам й здобувачам освіти 
взяти участь у Форумі академічної чесності в Києві, організація якого забезпечується командою «Unicheck Україна» 
та НАЗЯВО (https://lnu.edu.ua/forum-akademichnoi-chesnosti-v-kyievi/; 
https://turnitin.zoom.us/webinar/register/WN_gteX-twUToyaUWZvRBiA4Q). 

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

В Університеті функціонує Комісія етики та професійної діяльності для забезпечення дотримання принципів і 
стандартів академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/reg_ethics-
comission.pdf), яка розглядає будь-які порушення зі сторони здобувачів освіти, хоча до її складу долучають 
представників студентства (не менше, ніж половина складу комісії). Особі, яку підозрюють у вчиненні порушення, 
гарантовано можливість особистої участі на всіх етапах розгляду порушення, а також апеляції. У п.7 Положення про 
забезпечення академічної доброчесності в Університеті (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) відображено основні форми академічної відповідальності за 
порушення академічної доброчесності. До основних видів академічної відповідальності працівників належать: 
позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади; 
внесення до реєстру порушників академічної доброчесності. Натомість до основних видів академічної 
відповідальності здобувачів вищої освіти належать: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 
залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування з Університету; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання; 
призначення додаткових контрольних заходів; внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.  
Випадків порушення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу за ОП не виявлено. 

6. Людські ресурси

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

Відкритий конкурсний добір викладачів ОП і забезпечення необхідного рівня їхнього професіоналізму 
регламентовані вимогами законодавства, Статутом Університету (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf), Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/reg_concurs-2018.pdf). 
Передбачено, що документи на заміщення вакантних посад професора/доцента можуть подавати особи, які мають 
відповідні вчені звання і наукові ступені. Обговорення кандидатур на заміщення вакантних посад здійснюються 
трудовим колективом кафедр. Висновки кафедр затверджуються таємним голосуванням і передаються на розгляд 
конкурсної комісії факультету. Завідувачі кафедр на засіданні Вченої ради факультету оголошують пропозиції, які 
шляхом таємного голосування рекомендують претендентів на посади і пропонований термін перебування на них (до 
5 років). Постійні атестаційно-кадрові комісії Вченої ради Університету (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2016/01/reg_standing-commission.pdf) перевіряють відповідність поданих документів нормативним 
вимогам і дають рекомендації Вченій Раді Університету на предмет укладення трудових договорів. Критерії відбору 
викладачів визначено Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів працівників 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/reg_rating.pdf) і рекомендаціями Вченої ради щодо подання 
документів на відповідні посади (https://council.lnu.edu.ua/information/positions_submission/). 

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

Роботодавцями для випускників ЗВО є як державні установи, так і комерційні організації в яких необхідно 
забезпечувати захист інформаційних систем та даних. Представники роботодавців залучені в перегляд та оновлення 
навчальних програм, присутні в журі при захисті проектних робіт та надають можливість проходження практики на 
підприємстві.
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

ЗВО і відповідні кафедри залучають до занять експертів, аналітиків, спеціалістів різного рівня, проектних 
менеджерів, проводять експертні зустрічі, презентації, нетворкінги й воркшопи для обговорення практичних кейсів 
та інцидентів, які відбулися на їх підприємствах або до розслідування яких були залучені їх департаменти.  Йдеться, 
зокрема, про зустрічі з: директором з інформаційної безпеки компанії СофтСерв Кропивою Михайлом, з керівником 
департаменту компанії Епам Беляєвим Ігорем, з керівниками департаментів кіберполіції України та Служби безпеки 
України. Факти проведення зустрічей відображені на веб-сторінках кафедр і факультету  
(https://ami.lnu.edu.ua/about/introduction) і на сторінках згаданих осіб в соцмережах. 

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

Підвищення кваліфікації НПП Університету регулюються Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних 
та науково-педагогічних працівників у ЛНУ імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/10/reg_upgrading.pdf) та Тимчасовим положенням ЛНУ імені Івана Франка про дистанційне 
стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого дослідника у закладах вищої освіти, наукових 
(або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСР та/або ЄС (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf).  
В Університеті діють курси "Вдосконалення викладацької майстерності", які спонукають викладачів до професійного 
розвитку. Відділ міжнародних зв’язків Університету допомагає організувати закордонні стажування 
(http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-1/). Проф. Моркун пройшла 
міжнародні стажування "University teachers' certification centres", 22.11.2021-26.11.2021, University of Bayreuth 
(Німеччина) та «English language course for academic staff», 13.09.2021-17.09.2021 в Katholieke Universiteit Leuven, 
Campus Brugges, Бельгія. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання викладацької майстерності в ЗВО передбачено матеріальними та нематеріальними заохоченнями й 
регламентуються Статутом та Колективним договором (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/kol-dogovir-
2021.pdf. Матеріальне заохочення згідно Положення про преміювання працівників, аспірантів і студентів за наукові 
здобутки (https://is.gd/2VqaGr , Положення про мотиваційний фонд (https://is.gd/ECLzqE   і Положення про 
преміювання науково-педагогічних працівників за використання інноваційних технологій https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/05/reg_premium-innovations.pdf  за досягнення в праці, впровадження нових методів/форм 
навчання, англомовних курсів, наукові досягнення, видання монографій і посібників, статей Scopus, WoS, захист 
дисертацій, призові місця на конкурсах студентських робіт/олімпіадах. Нематеріальні форми заохочення теж 
врегульовані низкою положень серед яких відзнака «Медаль Івана Франка» і почесне звання «Заслужений 
професор» Університету. Діють сертифікаційні курси різних напрямів: «LMS Moodle», «MS Teams», «Google Forms», 
курси вивчення іноземних мов й підвищення рівня професійної комунікації. А також курси підвищення кваліфікації 
ЗВО: «Цифрові компетенції в освіті» (2020 р., https://is.gd/oUsLIx «Вдосконалення викладацької майстерності» 
(періодично, https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/  «English-language Academic Communication» (2022 р.  
https://is.gd/6BdaAJ

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?

Для студентів та викладачів створено можливість використання програмних засобів, зокрема корпоративних 
скриньок, системи електронного навчання, користування системами університету дистанційно. Для очного 
навчання факультет має достатній аудиторний фонд, які обладнані для різних форм навчання( великі лекційні 
аудиторії, обладнані мультимедійним проектором та малі аудиторії для практичних занять. На факультеті є 8 
комп’ютерних класів, де встановлено мультимедійну техніку, інтернет, програмне забезпечення, а також діє 
лабораторія CISCO для проведення тренувально-навчальних занять для студентів ОП Кібербезпека. Для потреб 
деяких курсів використовуються демонстраційні версії програм чи доступи до систем. Активно ведеться розробка 
дистанційних курсів у Moodle та розробка тестових завдань, модулів та проведенні  іспитів та заліків у системі 
Testpotal. Загалом для потреб студентів діє 6 гуртожитків, що забезпечують потреби студентів. В університеті 
функціонує 14 їдалень, 6 актових залів, 11 спортивних залів, 1 плавальний басейн, 1 стадіон та 9 спортивних 
майданчиків. Приміщення університетської бібліотеки формують 25 читальних залів на 794 посадкових місць. В 
бібліотеці функціонує Електронний каталог і відкритий доступ в мережі WІ-FI. У 2020 році відкрився вільний 
доступ до університетської мережі LNU-WIFI.  Студенти мають у розпорядженні Наукову бібліотеку 
(https://www.lnulibrary.lviv.ua/) з фондом понад 3 млн одиниць. На факультеті видаються періодичні фаховий 
журнал Вісник Львівського університету. 

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 
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цих потреб та інтересів?

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

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

Організація освітнього середовища відповідає законодавчим антидискримінаційним, санітарним, пожежним 
нормам і нормам охорони праці, гарантуючи фізичну і психологічну безпеку студентів.  Гарантується дотримання 
карантинних обмежень, розроблено евакуаційні заходи й інструкції з пожежної безпеки 
https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/pozhezhna-bezpeka-ta-tsyvil-nyy-
zakhyst/instruktsii-shchodo-pb/?preview=true , проводяться інструктажі та тематичні зібрання з охорони праці 
https://lnu.edu.ua/onlayn-seminar-z-pytan-okhorony-pratsi/  вакцинація, медобслуговування і медогляд. Працюють 
медичні пункти, рекреаційні зони, відділ охорони праці, служба пожежної безпеки, відділ з питань надзвичайних 
ситуацій.  У ЗВО діють Студентський відділ, Сектор організації дозвілля та медобслуговування (спортивний клуб, 
спортивний табір «Карпати», Центр культури і дозвілля, Медпункт, 10 міська лікарня міста Львова), Навчально-
спортивний комплекс, Стаціонари (Шацький, Високогірний, Розтоцький, Чорногірський, Дністровський і 
Лабораторія еколого-геологічних досліджень). В Університеті працює Психологічна служба 
https://lnu.edu.ua/structure/subdivisions/general-university-units/psychological-service/ і безкоштовна лінія 
психологічної допомоги, які забезпечують навчально-виховний процес засобами практичної психології, сприяють 
захисту психічного здоров’я. В університеті, з урахуванням умов військового стану, діють укриття, що забезпечують 
безпеку усім учасникам освітнього процесу під час повітряної тривоги.

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?

Механізми підтримки студентів унормовуються Положенням про студентський відділ в Університеті 
(https://is.gd/knFnoH). Інформаційні ресурси ЗВО і відповідних кафедр дають змогу здобувачам бути 
проінформованими про освітній процес. Навчальні і навчально-методичні матеріали є у вільному доступі на 
відповідних веб-сторінках кафедри. Веб-сторінка кафедри кібербезпеки 
(https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky) дає актуальну інформацію в інтерактивному режимі. Для освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки відбуваються очні, дистанційні й телефонні 
консультації з використанням інструментів «Microsoft Office 365», «Zoom», «Google Meet», «Google Hangouts», 
«Moodle» тощо. На кафедрі встановлені години консультацій викладачів, а здобувачі мають змогу індивідуально 
порадитись з будь-яких питань освітнього процесу. Порадниками груп також проводиться виховна робота.  
 Студенти комунікують зі студентським самоврядуванням, беруть участь в його засіданнях, подають свої пропозиції. 
Також в ЗВО діють сектор студентської підтримки (https://is.gd/vB1zzO), Профбюро (https://is.gd/LX4r5l, 
https://is.gd/5Yjqbs, https://is.gd/0XAqs3), студентська рада, юридичний відділ (консультації про економічну і 
соціальну діяльність Університету), відділ міжнародних зв’язків, комісія з соціального страхування. Особливу 
підтримку отримують студенти – діти-сироти та студенти, які в період навчання у віці до 23 років залишилися без 
батьків, студенти з інвалідністю. ЗВО звільняє від оплати за проживання в гуртожитках здобувачів, які належать до 
цієї категорії (https://is.gd/boTctR), а також створив інші форми соціальної підтримки (пільги на здобуття освіти, 
оздоровлення).  
Безкоштовну психологічну підтримку надає Психологічна служба ЛНУ (https://is.gd/KnHATa). Проводяться 
благодійні акції (приміром, аукціон зустрічей з викладачами для збору коштів на лікування студентів).  
Для моніторингу виникнення потреб і розв’язання проблем студентів в освітньому процесі проводять бесіди з 
завідувачами кафедр і порадниками груп. Регулярні опитування показують високий рівень задоволеності 
підтримкою, забезпеченою студентами https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor. Зокрема, згідно з результатами 
опитувань, проведенням занять й інформаційною підтримкою під час дистанційного навчання абсолютно 
задоволені (3/4) і радше задоволені (1/5) абсолютна більшість здобувачів. Те ж стосується задоволеності 
атмосферою і психологічним кліматом, якістю спілкування з кураторами, викладачами кафедр, деканатом. 

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 ЗВО відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про освіту» (https://is.gd/fLdjnN), інших актів і Статуту (https://is.gd/dCi21A) 
Сторінка 17



створено умови освіти для осіб з особливими потребами – інклюзивного навчання. Діє право на академічну 
відпустку за станом здоров’я, у зв’язку з сімейними обставинами, у зв’язку призовом на військову службу чи 
мобілізацією до ЗСУ під час воєнного стану. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 
(https://is.gd/2KDSLi) студент має право на перерву в навчанні й індивідуальний план. Визначено Порядок 
супроводу осіб з інвалідністю й інших маломобільних груп в ЗВО (https://is.gd/lZvHj3). На веб-сторінці Університету 
(https://is.gd/z8hEhL) є інформація про умови доступу таких осіб до навчальних приміщень. Питання ж 
забезпечення освітою таких осіб координує Ресурсний центр з інклюзивної освіти (https://is.gd/63GeSI). Врешті, для 
перелічених осіб будівлі ЗВО обладнані відповідно до будівельних норм, правил і стандартів – ДБН В.2.2-17:2006 
(https://is.gd/Sjdcek), які діють з 01.05.2007 р. Є пандуси, ліфти, підйомники і спеціальні санвузли – в корпусах (вул. 
Університетська, 1; вул. Грушевського, 4; вул. Коперника 3) і гуртожитках (вул. Медової Печери, 39; вул. Медової 
Печери, 39а). У фондах Наукової бібліотеки є література в зручних форматах для людей з вадами зору і сходовий 
переносний підйомник PTR-130 (https://is.gd/ZnJUQ2).

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?

Особи, які навчаються в ЛНУ ім. І. Франка, мають право на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та 
психічного насильства, про що йдеться в п. 10, 19, 23 Статуту Університету (https://is.gd/dCi21A). Правила 
внутрішнього розпорядку Університету (https://is.gd/fYyMCp), зокрема п. 5.1, передбачають право студентів на 
захист від будь-яких видів і форм експлуатації, фізичного та психічного насильства тощо. Працівники та здобувачі 
вищої освіти можуть відвідувати курси академічної доброчесності, які надають належну інформацію про права і 
відповідальність сторін у випадку будь-яких порушень. На рівні кафедри та деканату із залученням декана чи 
заступника декана із виховної роботи, а також Вченою радою факультету (https://ami.lnu.edu.ua/about/dokumenty-
vchenoji-rady) регламентоване вирішення будь-яких можливих конфліктних ситуацій, в тому числі на ОП. У випадку 
ж нерозв’язання гіпотетичних проблем на цьому рівні питання розглядаються Комісією з питань етики та 
професійної діяльності Університету (https://is.gd/nNovyh), яка діє відповідно до прийнятого положення 
(https://is.gd/BqEC6M) та на підставі ЗУ «Про освіту» (https://is.gd/v1Y9K6), «Про вищу освіту» 
(https://is.gd/MxCOQi), Статуту Університету (https://is.gd/dCi21A), Положення про Студентський відділ 
(https://is.gd/knFnoH), Положення про студентське самоврядування й інших нормативно-правових актів. Комісією 
здійснюється моніторинг дотримання етичних норм, розгляд заяв стосовно можливих конфліктів, порушення норм 
і надання відповідних рекомендацій, консультацій з питань академічної доброчесності, пропозицій стосовно 
запобігання конфліктним ситуаціям, ініціювання змін і доповнень до Положення про академічну доброчесність 
(https://is.gd/22zdAX), аналіз проведеної роботи та надання звітності. Розгляд і врегулювання спірних ситуацій 
(наприклад, апеляція) передбачені під час засідань кафедри та на рівні деканату. Періодично проводяться бесіди 
порадників зі студентами, а також керівництва Університету з працівниками, в тому числі з питань академічної 
доброчесності та професійної етики в ЗВО. Діє гаряча лінія й уповноважена особа з питань запобігання та протидії 
корупції (https://is.gd/ZDKEuH). На заходах в рамках факультету і кафедри, відповідальної за ОП, регулярно 
наголошується на необхідності дотримання антикорупційної й антидискримінаційної політики. При цьому, від 
моменту створення ОП жодних скарг на освітню програму, пов’язаних зі сексуальним домаганням, дискримінацією і 
корупцією, зафіксовано не було. Крім того, самі студенти засвідчують, що їм невідомі факти порушень у рамках ОП. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Процедури розроблення, оновлення, затвердження, моніторингу і періодичного перегляду ОП в Львівському 
національному університеті імені Івана Франка здійснюються на підставі: 1. Методичних рекомендацій 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); 2. 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf); 3. Положення про Центр 
забезпечення якості освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/03/reg-education-quality.pdf); 4. Положення про організацію опитувань студентів, викладачів, 
випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу (https://lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/01/reg_survey_quality.pdf). Ці положення і методичні рекомендації розроблено на підставі ЗУ 
«Про вищу освіту» (http://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18) та ґрунтуються на принципах, які викладені в Стандартах і 
рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти Європейської асоціації із 
забезпечення якості вищої освіти (https://osvita.kpi.ua/files/downloads/Standart_EPVO.pdf) і національному 
стандарті України «Системи управління якістю. Вимоги» – ДСТУ EN ISO 9001:2018 
(http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=79941). 

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

Перегляд й оновлення ОПП «Кібербезпека» здійснено на підставі змін у нормативно-правовій базі МОН України, 
Сторінка 18



пропозицій членів робочої групи та групи забезпечення ОП, викладачів, студентів та  зовнішніх стейкхолдерів. 
Наприклад, перегляд ОП в 2022 р. був зумовлений внесенням змін до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 
«Кібербезпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/ Zatverdzheni.Standarty/01/31/125-Kiberbezpeka-bak.31.01.22.pdf) наказом 
МОН України № 593 від 28.05.2021 р. Враховуючи оновлений Стандарт вищої освіти, пропозиції стейкхолдерів та 
робочої групи ОП, уточнено мету, основні характеристики, перелік компетентностей і програмні результати 
навчання, перелік освітніх компонент ОП, відкориговано структурно-логічну схему й форми атестації здобувачів 
освіти. За результатами обговорення зі стейкхолдерами та студентами в ОП оновленої редакції 2023 р. внесено 
зміни передусім структурного й логічного характеру, зокрема щодо нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін та їхньої послідовності  (Кафедра кібербезпеки/Документи/Бакалаврська програма Кібербезпека/Освітня 
програма/ОП_125_ост_варіант/ 125-Б-2022.pdf). Найважливіша зміна стосувалась модифікації змісту навчальних 
дисциплін, що викладаються на першому та другому курсах, вдалося зміст цих курсів осучаснити і наповнити 
практичні роботи кейсами з   комп’ютерних  задач. 

Поточно триває робота над можливими проектними змінами до ОП 2023 р., де частково планується модифікувати 
структуру практик студентів, але ця робота вестиметься і надалі (посилання на ранній проект (Кафедра 
кібербезпеки/Документи/Бакалаврська програма Кібербезпека/Освітня програма/ОП_125_ост_варіант/ 125-Б-
2023_проект.docx) несення змін в ОП здійснюється спершу на рівні кафедр, після цього розглядаються на Вченій 
раді факультету, яка проводить перевірку збалансованості і реалістичності програми з врахуванням запропонованих 
змін та раціональності розподілу кредитів. Її позитивне рішення є підставою передачі матеріалів на перевірку в 
Центр забезпечення якості освіти і на розгляд навчально-методичної комісії Вченої ради ЗВО. Після цього ОП 
виноситься на розгляд Вченої ради ЗВО. Досвід внесення змін до ОП засвідчив дієвість цих процедур і їхній 
позитивний вплив на вдосконалення освітнього процесу. 

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

При перегляді та оновленні ОПП 2022 до складу робочої групи залучений здобувач-випускник ІV курсу групи ПМк-
41 факультету прикладної математики та інформатики - Фик Максим. Колектив кафедри кібербезпеки організовує 
зустрічі зі здобувачами вищої освіти (№4 від «15» вересня 2022  року), на яких вони мають змогу висловити свої 
пропозиції або зауваження до змісту ОП та окремих освітніх компонент. Враховано актуальність програмного 
забезпечення та освітніх компонент на сучасному етапі та внесено відповідні корективи (в межах курсів Дискретна 
математика, Математичний аналіз, Програмування на Python,тощо). Крім того, відповідно до Положення про 
організацію опитувань студентів, викладачів, випускників та роботодавців щодо якості освітнього процесу здобувачі 
беруть участь в опитуваннях якості викладання дисциплін і загальній оцінці якості ОП (останнє з них – 
https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor). Проведене опитування серед студентів (посилання на результати 
опитування та звіт, згенерований Центром моніторингу та Центром забезпечення якості освіти, дало такі 
результати: 25% - "однозначно влаштовує", 75% - "радше влаштовує" по усіх пунктах "професіоналізму викладачів", 
"проведення та керівництва практикою", "зміст, методи і форми контролю навчальних дисциплін". Cпівпадіння 
очікувань та реальності дають змогу говорити про врахування потреб ринку і пропозицій здобувачів вищої освіти та 
забезпеченню якості ОП.

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

Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП завдяки 
представництву студентів та аспірантів у Вченій раді факультету та університету. Ці процедури описані у 
«Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка» https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf (п. 2.2.16), Статуті ЛНУ ім. 
І. Франка (розділ 8, с. 50) https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf). На старостатах (зокрема 
під керівництвом заступників декана) студенти висловлюють свої думки. Студентська рада факультету за 
погодженням з адміністрацією бере участь у засіданні та має голос при вирішенні питань щодо відрахування та 
поновлення студентів, переведення осіб, які навчаються за контрактом, на навчання за державним замовленням. 

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

Роботодавці з різних установ безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості через членство у робочих групах з розробки й оновлення ОП, а також через рецензування ОП. 
Зокрема, координатор Операційного Центру кібербезпеки компанії SoftServe Юрій Мусійовський брав участь в 
оновленні програми (редакція 2022 р.) як член робочої групи ОП; Відділ кібербезпеки Департаменту кіберполіції 
УМВС України, компютерна компанія Epam, ТОВ “Українські інформаційні технології” та Lviv IT Cluster  надали свої 
відгуки на освітню програму як рецензенти. Таким чином, роботодавці можуть впливати на формування складу 
освітніх компонент ОП, компетентностей і програмних результатів навчання. Роботодавці з інших установ, 
працівники департаменту кіберполіції України та Служби безпеки також залучені до процедур забезпечення якості 
освітньої програми через аналіз змісту ОП під час зустрічей з колективом кафедри та гарантом, участь у круглих 
столах, присвячених розгляду ОП.  Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом, який функціонує в 
Університеті (http://work.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/08/Polozhennia-VKRSB.pdf), періодично проводить 
опитування роботодавців, які мають змогу висловити свою оцінку якості підготовки здобувачів. 
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Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В університеті діє Центр маркетингу та розвитку https://marketingcenter.lnu.edu.ua/. При центрі функціонує сектор 
комунікації зі студентами, завданнями якого є: організація тренінгів, дорадництво тощо. Окрім того, інформація 
про працевлаштування випускників збирається при анкетуванні-опитуванні студентів. Ще одним напрямком 
співпраці з випускниками є створена «Асоціація випускників ЛНУ», яка дає змогу посилити взаємодію випускників 
з університетом https://alumni.lnu.edu.ua/ У Львівському національному університеті імені Івана Франка 
систематично проводяться такі заходи: «Дні кар’єри ЄС», «Форуми кар’єри», «Кар’єрні марафони», «Майстерня 
кар'єри» та різноманітні тренінги, в яких беруть участь здобувачі освіти, роботодавці та науково-педагогічні 
працівники. Створено «Відділ розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ імені 
Івана Франка», який збирає інформацію про випускників. На базі Університету функціонує «Асоціація випускників 
ЛНУ», яка сприяє професійному зростанню випускників, створює умови для більш повної їх самореалізації у 
науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, створює умови для спілкування випускників, студентів і 
викладачів Університету.

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

Внутрішнє забезпечення якості ОПП «Кібербезпека» регулюється Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ЗВО (https://is.gd/woUMsU) та передбачає реагування на виявлені недоліки в 
освітньому процесі. Питання забезпечення якості ОП є предметом розгляду під час засідань кафедр, відповідальних 
за ОП, після чого відповідні пропозиції передаються в інші структурні підрозділи ЗВО. В рамках ОП проводився 
плановий внутрішній аудит системи управління якості освіти на кафедрі кібербезпеки, яка відповідальна за ОП. 
Його об’єктом була вся документальна база якості освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, яку 
забезпечує відповідна кафедра. Виявлені недоліки стосувались неточностей в оформленні робочих програм і 
силабусів дисциплін. Коригуючі заходи щодо робочих програм і силабусів освітніх компонентів ОП, визначені 
внутрішнім аудитом, було виконано в найкоротші терміни і в повному обсязі. Відтак навчальні дисципліни з ОП 
забезпечено робочими програмами і методичними вказівками щодо проведення практичних, семінарських занять і 
самостійної роботи, критеріями оцінювання, затверджені відповідними підрозділами, а також в електронному 
вигляді розміщені консолідовано на веб-сторінці кафедри кібербезпеки 
(https://ami.lnu.edu.ua/department/kiberbezpeky).  
 Результати проведеного аудиту та вжиті заходи було обговорено на засіданні кафедри кібербезпеки, відповідальних 
за ОП, та Вченої ради факультету. Відтак система внутрішнього забезпечення якості освіти ефективна у виявленні і 
коригуванні проблемних моментів ОП. Крім того, загальна оцінка якості ОП здійснювалась Центром моніторингу на 
початку осіннього семестру 2022–2023 н.р. через опитування здобувачів освіти 
https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor. Аналіз результатів показав, що абсолютна більшість студентів задоволена 
змістом та організацією ОП. 

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 ОПП «Кібербезпека» перщого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 125 Кібербезпека 
галузі знань 12 Інформаційні технології проводиться вперше. Проте в результаті проведення акредитацій інших ОП 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема на факультеті прикладної математики та 
інформатики, було запроваджено зміни рекомендаційного та нормативного характеру. Зокрема, було прийнято 
низку нормативних документів: 1. 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); 2. Положення про апеляцію 
результатів контрольних заходів здобувачів вищої освіти Львівського національного університеті імені Івана Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf); 3. Порядок визнання у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf); 4. Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Львівському національному університеті 
імені Івана Франка (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/reg_invalids_aid.pdf); 5. Нову редакцію 
Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Львівського національного 
університету імені Івана Франка (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); 6. 
Нову редакцію Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка (https://nmv.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2021/06/reg_prof_developmentPOLOZHENNYA-2019.pdf). Крім того, з метою пристосування до 
викликів, спричинених пандемією Covid-19, прийнято Тимчасове положення Львівського національного 
університету імені Івана Франка про дистанційне стажування здобувачів вчених звань професора, доцента, старшого 
дослідника у закладах вищої освіти, наукових (або науково-технічних) установах у країнах, що входять до ОЕСР 
та/або ЄС (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/reg-distance-trainings.pdf).  
З метою покращення комунікації з зовнішніми стейкхолдерами взято за правило поруч із проектом/проектами ОП 
зазначати контактну адресу або контактний телефон/e-mail, за яким зацікавлені особи могли б внести свої 
пропозиції щодо коригування ОП (приклад щодо ОП «Кібербезпека» – кафедра кібербезпеки ). Крім того, 
враховуючи досвід та рекомендації для інших освітніх програм, інтенсифіковано профорієнтаційну роботу з 
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використанням інноваційних технологій, зокрема в соціальних мережах (FB, YouTube, Instagram), через промо-відео 
та постери, а також залучення ЗМІ й участь в проектах просвітництва для молоді. 

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП згідно з «Положенням 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти...» (https://www.lnu.edu.ua/wpcontent/ 

uploads/2019/11/reg_internal-quality.pdf). Зміст і мета ОП, забезпечення методичними матеріалами та якість 
викладання освітніх компонент обговорюються на засіданні кафедри кібербепеки та Вченій раді факультету 
прикладної математики та інформатики. Обговорення змісту освітніх компонент ОП відбувається на засіданні 
кафедри кібербезпеки під час розгляду силабусів навчальних дисциплін, після взаємовідвідування занять та 
відкритих лекцій і практичних занять. Викладачі й аспіранти кафедри мають змогу висловити свої зауваження та 
пропозиції щодо тематики освітніх компонент ОП і методів викладання. Внутрішньому забезпеченню якості ОП 
сприяє підвищення кваліфікації викладачів під час науково-педагогічних стажувань, тематика яких обговорюється 
на засіданнях 

кафедри. Викладачі вдосконалюють методи викладання освітніх компонент на курсах «Вдосконалення 
викладацької майстерності» (https://lnu.edu.ua/teaching-excellence/), які щорічно організовує Університет; беруть 
участь у вебінарах (зокрема міжнародних) та обговорюють нову інформацію в галузі освітніх компонент ОП на 
семінарах і засіданнях кафедри. Водночас до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені кафедри, які 
забезпечують викладання окремих навчальних дисциплін ОП. 

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

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

9. Прозорість і публічність

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

Права й обов’язки учасників освітнього процесу врегульовані такими документами: 1. Статутом ЛНУ ім. І. Франка 
(https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/01/StatLNU.pdf); 2. Правилами внутрішнього розпорядку Університету 
(https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/08/office_regulations.pdf ); 3. Положенням про організацію 
освітнього процесу (https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/S22C-6e18062115060-1.pdf); 4. Положенням про 
контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/03/reg_education-results.pdf); 5. Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів 
здобувачів вищої освіти (https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/reg_appeal.pdf); 6. Положенням про 
забезпечення академічної доброчесності (https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Оцінювання роботи викладачів регулюється 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). Опитування студентів, викладачів, аспірантів, 
випускників і роботодавців проводиться за Положенням 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). Всі документи є у вільному доступі на сайті Університету 
(https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/education-process/). 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
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Адреса веб-сторінки https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor

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

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

Адреса веб-сторінки https://ami.lnu.edu.ua/academics/bachelor 

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

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

-Високий статус Львівського національного університету імені Івана Франка – одного з лідерів серед закладів вищої 
освіти України, наявність попиту на підготовку за бакалаврською ОП на кафедрі кібербезпеки, про що свідчать 
результати цьогорічного набору, а також вступ на ОПП «Кібербезпека» випускників інших ЗВО;
 - Високий професійний і науково-педагогічний рівень викладачів освітньої програми;
 - Широка залученість професіоналів з ІТ сфери в освітній процес;
- Комплексна й різнобічна підготовка фахівців, формування широкого спектра професійних компетентностей;
 - Орієнтованість на підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми сьогодення, зокрема, зумовлені військовими 
діями на території України;
 - Використання не тільки українського законодавства як основи освітньої програми, але й міжнародних практик та 
стандартів таких як ISO27001, NIST 800-53,OWASP, MITRE і ін.
- Використання кращих онлайт навчальних, тренінгових і тестувальних платформ таких як RangeForce;
 - Врахування вітчизняного та міжнародного досвіду підготовки фахівців з кібербезпеки;
- Надання та активне використання в освітній програмі кращих світових практик для побудоби міжнародного рівня 
центрів по виявленню і реагуванню на кіберзагрози (CSOC);
- тісний контакт із структурами підрозділами органів державної  влади, фінансовими та банківськими установами;
- Практичний прикладний досвід в кращих ІТ компаніях як через захист командних робіт, так і через залученість 
фахівців з ІТ сфери та літню практику в ІТ компаніях.
  - надання знань з фундаментальних математичних дисциплін та навичок роботи з інформаційними технологіями 
шифрування та збереження даних;
 - якісні знання з технологій програмування, що дає можливість розробки різного роду додатків для детектування 
загроз та вразливостей комп’ютерних мереж;
 -  активне використання інноваційних та інтерактивних методів  та платформ електронного навчання,  що дає змогу 
впровадження навчальних розробок відомих комп’ютерних компаній для моніторингу знань студентів та 
кваліфікації викладачів;
  - формування у здобувачів широкого спектру soft skills: розвиток креативності, організаційних і соціальних 
навичок;
 - перспективи розвитку ОП та співпраця академічної спільноти в міжнародному контексті.
 Однак слід визначити і слабкі сторони ОП, які потребують подальшого вдосконалення, зокрема:
  - низький рівень участі здобувачів освіти в програмах академічної мобільності студентів (що частково зумовлено 
умовами карантинних обмежень та військовим станом в Україні);
  -  недостатній рівень активності здобувачів освіти в отриманні і зарахуванні результатів навчання, отриманих в 
неформальній освіті;
  - невідповідний рівень володіння здобувачами іноземних мов, що зумовлює низьке впровадження в освітній процес 
англомовних навчальних дисциплін;
   - потреба активізації участі здобувачів освіти в спільних з викладачами дослідницьких проектах, наукових 
конференціях та конкурсах, що зумовлює низький рівень публікацій у спеціалізованих виданнях.

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

Перспективи розвитку і вдосконалення ОП  передусім пов’язані з вдосконаленням якості освітнього процесу, 
розвитком практичної складової підготовки бакалаврів, активізацією наукових публікацій викладачів і студентів, 
розширенням сфери міжнародної співпраці, зростанням наукового потенціалу групи забезпечення ОП, зміцненням 
матеріальних ресурсів. Це важливо на тлі чинної суспільно-політичної ситуації в державі і тих змін, які відбулись в 
політичній сфері за останній час. Для реалізації перерахованих перспектив розвитку ОП в коротко- і 
середньотривалій перспективі планується здійснення таких заходів, як:  
1. Подальше вдосконалення професійної кваліфікації викладачів кафедри, відповідальної за ОП, шляхом участі в 
програмах міжнародної академічної мобільності, закордонних стажуваннях, міжнародних конференціях та 
міжнародних освітніх і наукових грантах/проектах;  
2. Активізація та збільшення охоплюваності поширення результатів наукових публікацій викладачів кафедри, 
відповідальної за ОП, шляхом подальшої підготовки публікацій у виданнях, індексованих у наукометричних базах 
(Scopus, WoS), підготовки до друку і друку колективної монографії за науковими темами відповідних кафедр, 
залучення здобувачів вищої освіти до спільних з викладачами наукових проектів, досліджень, публікацій;  
3. Подальше зростання наукового і дослідницького потенціалу групи забезпечення й викладачів у рамках ОП, в тім 
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числі через активізацію роботи з написання і захисту викладачами докторських дисертацій, авторських і 
колективних монографій, посібників і підручників;  
4. Подальше вдосконалення якості освітнього процесу, зокрема за рахунок відслідковування змін на ринку праці, 
для переосмислення загальних і фахових компетентностей та відповідних програмних результатів навчання з метою 
оновлення змісту освітніх компонент й удосконалення фахової підготовки здобувачів, підготовки та публікації 
підручників і посібників, розширення й збільшення ефективності платформ дистанційного навчання;  
5. Невпинне розширення сфери міжнародної наукової й освітньої співпраці, в тому числі через налагодження та 
посилення співпраці у підготовці фахівців з європейськими ЗВО і розроблення спільної освітньої програми для 
забезпечення академічної мобільності студентів та просування вже створеної можливості отримання студентами 
подвійного диплому (магістерська ОП, Л'А́квіла Італія);  
6. Постійний розвиток практичної складової професійної підготовки бакалаврів, зокрема за рахунок розширення 
баз практики, ширше залучення працедавців до викладання навчальних дисциплін й окремих лекцій, регулярне 
запрошення до проведення лекцій і тренінгів потенційних роботодавців та гостьових лекторів;  
7. Встановлення і зміцнення довготривалих зв’язків з випускниками ОП як важливими стейкхолдерами у 
майбутньому.  
На цьому тлі висловлюються попередні ідеї про створення нових ОП з кібербезпеки, які стосуватимуться напрямку зі 
штучного інтелекту, міжнародної співпраці з вузами, інформаційної та  державної безпеки. 

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Мельник Володимир Петрович

Дата: 28.02.2023 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

НД4 Філософія навчальна 
дисципліна

НД 4  
Філософія_Джунь.p

df

F/K/nl3h8vFj5OTzP
CtDHF2KLIhJ6PbY0

s/gDJQY9cE=

Дошка, крейда, при необхідності 
проектор, електронний ресурс. 
Ноутбук, відеокамера, інтернет 
мережа,  
прийняті університетом 
додатки. 

НД25 Алгоритми і 
структури даних

навчальна 
дисципліна

НД25_Алгоритми і 
структури 

даних_Літинський.
pdf

D6MjyABogPV4GenF
wqFe3clsNtpE2kHP

OMO9rnU0F1E=

Для проведення лекцій: 
комп’ютер, проектор, доступ до 
мережі інтернет. Для 
проведення лабораторних та 
виконання завдань: комп’ютер, 
ОС Windows/Linux, доступ до 
інтернету, середовище 
програмування мовою С++ 
(Microsoft Visual Studio, Code 
Blocks тощо).

НД28 Математична 
логіка

навчальна 
дисципліна

НД 28 
Математична 

логіка_Щербина.pd
f

EDUSA7ThcHOuziZ
AwYtZCLNhgJBvEl4

x6Cv1UGg4ugQ=

Комп’ютер, Internet.

НД11 Обчислювальна 
геометрія та алгебра

навчальна 
дисципліна

НД11 
Обчислювальна_гео

м_алг_Gutik.pdf

Y1J1+0tZjnfgLlbHTo
vV4JiBlbEiz3tjeK5tS

h6M0U4=

Комп’ютер із загально вживаним 
програмним забезпеченням, 
доступ до 
Internet мережі

НД14  Основи 
операційних систем

навчальна 
дисципліна

НД14 Операційні 
системи - Styahar 

O.pdf

r3+FC/QdBrj45sfx8
MO6NArBHpDEPN
H4y4QySjQ+A1o=

Лабораторія з обладнаними 
робочими станціями, з’єднаними 
в ізольовану комп’ютерну 
мережу. Доступ до мережі 
Інтернет. Сервер/и віртуалізації 
(Proxmox) для встановлення 
віртуальних машин студентів. 
Простір на дисковому сховищі 
для віртуальних машин, образів 
інсталяційних дисків, резервних 
копій. Доступ за допомогою VPN 
для студентів для дистанційної 
самостійної роботи.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

навчальна 
дисципліна

НД21_Системи 
штучного 

інтелекту_Колос.p
df

sxAqw8rvuKsKa2wO
AMKWQyiMCLEAQ
QA6IMmEDtfKdTQ=

Комп’ютер, Internet.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

навчальна 
дисципліна

НД22_Системні_п
одії_їх_опрацюван
ня_та_аналіз_Кар

пюк.pdf

fLlJpEdK6/XkMylPL
JQtNN7wBgPPuLm7

oK9cWILRXY4=

Ноутбук, проектор, необхідне 
програмне забезпечення.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

навчальна 
дисципліна

НД23_Хмарні 
технологі_Винокур

ова.pdf

ia2oDjOuhSFd1QnpZ
imBPpIBwl3E+cZ2sv

tEL+j9JvA=

Лабораторія з обладнаними 
робочими станціями, з’єднаними 
в комп’ютерну мережу. 
Можливість 
підключення/відключення 
робочих станцій від мережі 
Інтернет. Застосування різних 
типів автентифікації для входу 
різних користувачів. 
Налаштування видів доступу та 
авторизація користувачів.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

навчальна 
дисципліна

НД 9 Основи 
математичного 

аналізу_Христіяни
н_1.docx.pdf

wrzQdrBxZ1n3eArh6
2y5qHrNxZLBnFSyh

zqR0KguuwY=

Аудиторія обладнана дошкою та 
засобами написання для 
аудиторних занять.



НД29 Математична 
криптологія

навчальна 
дисципліна

НД29_Математич
на_криптологія_Т

рушевський.pdf

gtQnJfhOJoo9JnaQo
LmRmago7xjSw/8iT

+Cmj0At/rQ=

Лабораторія з обладнаними 
робочими станціями, з’єднаними 
в комп’ютерну мережу. IDE для 
програмування мовою С++, С#, 
Python або Java.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

навчальна 
дисципліна

НД30_Захист 
інформ_в_Network

_Weigang.pdf

KqwcaRhRvZsUpTg/
MPL+i52wQZDEqve

GVFcwyEvR+Ss=

Cisco Packet Tracer, GNS3, Oracle 
VirtualBox, WireSharp, XSpider

НД32 Прикладна 
статистика

навчальна 
дисципліна

НД32_Прикладна 
статистика.pdf

5lRyQYGKps/gcRyQ
Vl6E9L/Q1w9hMiillis

Myh74D+c=

Комп’ютер, Internet.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

навчальна 
дисципліна

НД33_Програмува
ння паралельних 

обчислень_Peleshko.
pdf

clDRwODvhFK1nCqa
NrKvNB6z8SmveqeS

84XNC4eM4Zo=

Ноутбук, необхідне програмне 
забезпечення

НД36  Навчальна 
(обчислювальна) 
практика

навчальна 
дисципліна

НД36_Навчальна 
Практика_Трушев

ський.pdf

UjVnzgCiyhfTCN5TU
8PLB7KMtobcWlctA

1p2RSPqbXA=

Комп’ютер із програмним 
забезпеченням VisualStudio 
2017/2019, Internet доступ до 
обчислювального кластера.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

навчальна 
дисципліна

НД37_Виробнича 
(обчислювальна) 

практика_Пелешк
о.pdf

dqkvtiJrmxGtCvJvaR
so/TR5ggtDr/uKOM

5kOPkXdCQ=

Лабораторія з обладнаними 
робочими станціями, з’єднаними 
в комп’ютерну мережу. 
Можливість 
підключення/відключення 
робочих станцій від мережі 
Інтернет.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

навчальна 
дисципліна

НД38_Виробнича 
(перддипломна) 

практика_Пелешк
о.pdf

+hXsJmXRTpEbWhj
WnPmZoET81GubT
EcBrJXbHRJ8NF0=

Лабораторія з обладнаними 
робочими станціями, з’єднаними 
в комп’ютерну мережу. 
Можливість 
підключення/відключення 
робочих станцій від мережі 
Інтернет.

НД39 Бакалаврська  
робота 

підсумкова 
атестація

НД39_Вимоги до 
курсової та 

бакалаврської 
роботи.pdf

C1AOjcfPv3XJXIThP
vU1lrKEapnMWulOi

amA0dXxMjs=

Ноутбук, проектор, МSTeams

НД5 Іноземна мова навчальна 
дисципліна

НД 5 
Англ_мова_Винник

.pdf

5ubbO3OexLR+2AM
48N5XDZEt1JPgSQn

f8fn3cAR6Yb0=

Мультимедійний проектор, 
комп’ютер.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

навчальна 
дисципліна

НД 26 
Застосування 

дискретної 
математики_Щер

бина.pdf

/aCedda4IuT8ci+Cp
URroftei6Aj/k9gkzJB

lKtIiS4=

Ноутбук, інтернет.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

навчальна 
дисципліна

НД 10 Моделі та 
методи дискретної 
математики_Щер

бина.pdf

NWheo66PS49c5fUp
0/EQ4OOxjCaiVJz1K

MOhPS72iDQ=

Комп’ютер, Internet.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

навчальна 
дисципліна

НД27_Організація 
ІТ на 

підприємстві_Savc
henko.pdf

QftJHYWCPeRfM8d
362RdWKd4d455iEY

q5R6P5gU1iHM=

Ноутбук, необхідне програмне 
забезпечення.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

навчальна 
дисципліна

НД31 
Інструменти_SecO

ps_Карпюк.pdf

9hctXaIZHyBedeRba
OyfvzhYgeBhy06sQ4

H93JY3oes=

ноутбук, необхідне програмне 
забезпечення, інтернет

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

навчальна 
дисципліна

НД34 
Інструменти_SecO

ps_Карпюк.pdf

9hctXaIZHyBedeRba
OyfvzhYgeBhy06sQ4

H93JY3oes=

Ноутбук, необхідне програмне 
забезпечення.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

навчальна 
дисципліна

НД35_Penetration 
Testing - 

Zhuravchak.pdf

Hd0ncuzh0WeV7tEJ
MFp2kuuYT7eRiK0K

DNDVrgjy3sw=

Лабораторія з обладнаними 
робочими станціями, з’єднаними 
в комп’ютерну мережу. 
Можливість 
підключення/відключення 
робочих станцій від мережі 
Інтернет. Застосування різних 



типів автентифікації для входу 
різних користувачів. 
Налаштування видів доступу та 
авторизація користувачів. 
Можливісnь встановлення 
віртуальних машин та резервної 
операційної системи Kali Linux.

НД 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

НД 1 Українська 
мова_Сокіл.pdf

n64E9/w4waVHlD9P
bNS3G5iKJORWPL2

8HWOfHefBJAo=

Проектор

НД 16  Програмування навчальна 
дисципліна

НД 16 
Програмування_1-2 

курс.pdf

q4HIezoafaxWeBzem
LMixBG+Jn/OhrFkK

R/NVvGATbM=

Комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету, середовище 
програмування мовою С++ , С# 
(Microsoft Visual Studio, Code 
Blocks тощо).

НД 24 Основи 
кібербезпеки

навчальна 
дисципліна

НД24 
Fundamental_Securi
ty_Венгерський.pdf

9q5bpyY/+XzGQ5+X
VaJpWHFYXBRZqX
EY3KMX51RvoyM=

Ноутбук, проектор

НД 2 Історія України навчальна 
дисципліна

НД 2 Історія 
України_Mraka.pdf

Ieh+wp6FOjovU01L
OrL47uTPHfwR1Vfw

QmHvZs7mXic=

Мультимедійний проектор. 
Можливість підключення до 
мережі Інтернет.

НД 3 Історія 
української культури

навчальна 
дисципліна

НД 3 Українська 
культура_Довгань.

pdf

bSosRFji2qxz/WXuK
Pk1JymJlKPx/kwjjW

p6qnstg40=

Проектор, ноутбук, дошка, 
маркери, крейда.

НД 6 Фізичне 
виховання

навчальна 
дисципліна

НД 6 
Фізвиховання_Ярем

чук.pdf

6s0qN8uSKiNUDmy
KcKtdSkiGa857p/Nlj

+jNuVv/5V0=

Комп’ютерне обладнання, 
програмне забезпечення ZOOM, 
Microsoft Teams, Moodle, 
спортивний інвентар та 
обладнання

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

НД 7 
Безпека_життєдія
льності_Яремко.pd

f

BxnHaFsA7ncd8ZK
MJNDH4E5FMdb1u
P/6Z/NagGX6Clo=

Проектор, ноутбук.

НД 8 Основи 
командної роботи

навчальна 
дисципліна

НД 8 Командна 
робота_Куба.pdf

HLUJceH7rvMht04h
6R9UOH/7C5lq1ggso

TccGdz7m7A=

Проектор, дошка

НД 12 Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

навчальна 
дисципліна

НД12 
ТеоріяЙмовірносте

й_Prytula.pdf

CcNKxVuxWrQKqcf2
Mvk80xafUU+41pUf

NTT1QbrGOK0=

Ноутбук, проектор, необхідне 
програмне забезпечення.

НД 13 Бази даних навчальна 
дисципліна

НД13 Бази 
даних_Малець.pdf

hyFadpSQYPrR50Lgf
n28Or1gUPJUsDtRl+

qLPA/3z58=

комп’ютер, ОС Windows, доступ 
до інтернету, компоненти 
програмного забезпечення MS 
Office 365 (Teams, PowerPoint, 
Word, Excel), система керування 
базою даних PostgreSQL 
(програмне забезпечення з 
відкритим кодом) із середовищем 
адміністрування pgAdmi (вільне 
програмне забезпечення).

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

навчальна 
дисципліна

НД15 Kompiuterni-
informatsiyni-

merezhi-sylabus-
125.pdf

buCsjU3fkFDpvkr7s
wTcQojD51Xg09WvJ

BV8YAzEgCE=

комп’ютер, ОС Windows/Linux, 
доступ до інтернету, 
аналізатор мережі Wireshark.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

навчальна 
дисципліна

НД17 Менеджмент 
ІБ_Kropyva.pdf

hsJ3du33w4smtntst
Wn6sRXUiN5GF8Gx

jYCId0FYI6g=

Комп’ютер (Windows, Mac, Linux)

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

навчальна 
дисципліна

НД18 Компютерна 
графіка_Venherskyi

.pdf

bL3ujZh2Cj2R3uqm
NLhcBU45mi98SwQ

Lh6W2uTufEpk=

Ноутбук, проектор, необхідне 
програмне забезпечення.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

навчальна 
дисципліна

НД19 The_Theory of 
Formal_Laguages 

Automata and 
Codes_Gutik (1).pdf

LcSihSnDFz9BYZLw
KnQhcsrBLDz1OaVn

TYnDLRmHoxU=

Електронна дошка, проектор

НД 20 Прикладна навчальна НД20 BBkjg47t0EI37rEcg Лабораторія з обладнаними 



криптологія дисципліна Прикладна_крипт
ологія_Трушевськи

й.pdf

HYv7o8UkMoPnBHZ
zH852tqu8iw=

робочими станціями, з’єднаними 
в комп’ютерну мережу. IDE для 
програмування мовою С++, С#, 
Python або Java

 
* 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

103624 Венгерський 
Петро 
Сергійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
доктора наук 
ДД 006728, 

виданий 
26.06.2017

26 НД 24 Основи 
кібербезпеки

П.1. 1. Kokovska Y., 
Venherskyi P. 
Computer simulation of 
water flow in networks 
on the basis of 
kinematic 
approximation. 
Advanced trends in ra-
dioelecrtronics, 
telecommunications 
and computer 
engineering. 2018. P. 
1282–1286. 2. 
Kokovska Y., Prytula 
M., Venherskyi P. 
Application of finite 
elements method for 
solving variational 
prolems of channel 
flows. Journal of 
numerical and applied 
mathematics. 2017. Vol. 
3(126). P. 75–85. 3. 
Kokovska Y., 
Venherskyi P. 
Investigation of the 
stability for established 
flows in open 
pseudoprismatic 
channels. Eureka: 
physics and engi-
neering. Computer 
sciences and 
mathematics. 2016. Vol. 
5. P. 9–15. 4. 
Venherskyi P. 
Construction and 
research of full balance 
energy of variational 
problem motion 
groundwater flows. 
Eureka: physics and 
engi-neering. Computer 
sciences and 
mathematics. 2017. Vol. 
1 P. 30 – 37. 5. 
Venherskyi P., 
Shynkarenko H. 
Investigation of the 
properties of solution of 
variational problem 
coupled flow of surface 
and groundwaters. 
International Journal of 
Engineering Sciences & 
Research Technology. – 
2016. Vol. 5, Issue 11. P. 
399–403. 
П.2. 1. Венгерський П. 



С., Кирилич В. М., 
Коковська Я. В. 
Рівняння 
поверхневого потоку в 
наближенні 
кінематичної хвилі 
для русел з нері-
вномірним дном. 
Прикладні проблеми 
механіки і 
математики. 2016. 
Вип. 14. С. 31–36. 2. 
Венгерський П.С. 
Чисельне 
дослідження 
математичної моделі 
сумісного стоку 
поверхневих і 
грунтових вод з 
території водозбору/ 
П.С. Венгерський // 
Математичне та 
комп'ютерне 
моделювання. 
Камянець-
Подільський: 
Кам'янець-
Подільський нац. ун-т 
ім. І.Огієнка. Вип.10. - 
2014. - С.33-42. 3. 
Венгерський П.С., 
Шинкаренко Г.А. 
Чисельне 
дослідження 
енергетичних рівнянь 
варіаційної задачі 
розв’язку варіаційної 
задачі ру-ху 
поверхневих і 
грунтових вод. 
Науковий вісник 
Ужгород. ун-ту. 
Сер.матем. і інформ. 
2017. № 2(29). С. 35–
42. 4. Kokovska Y., 
Venherskyi P. 
Numerical Modeling of 
Water Movement in the 
River Network in the 
Selected Area. Modern 
problems of radio 
engineering, 
telecommunications 
and computer science. 
Lviv–Slavske, 2014. P. 
83–85. 5. Венгерський 
П.С., Шинкаренко Г.А. 
Чисельне 
дослідження 
енергетичних рівнянь 
варіаційної задачі 
сумісного руху 
поверхневих і 
підземних водних 
потоків на водозборі. 
Математичне 
моделювання в 
економіці. 2016. № 3–
4(7). С. 132–145. 
П.3. 1. Венгерський 
П.С., Коковська Я.В. 
Геодинаміка водних 
потоків в 
псевдопризматичних 
річкових руслах. 
Сучасні інформаційні 
тех-нології управління 
екологічною 
безпекою, 
природокористування
м, заходами в 



надзвичайних 
ситуаціях: розробки та 
досягнення до 100-
річчя Національної 
академії наук України. 
Колективна 
монографія. / За заг. 
ред. С.О. Довгого. К.: 
ТОВ «Видавництво 
«Юс-тон», 2018. С. 88 
– 95. 2. Інформатика. 
Комп’ютерна техніка. 
Комп’ютерні 
технології: Підручник. 
3-тє вид. – К.: 
Каравела, 2011. – 592 
c. П.4. Захищена 
дисертація 
Трушевського В.М. 
“Чисельне 
моделювання стоку 
мілкої води з поверхні 
водозбору” на 
здобуття ступеня канд. 
фіз.-мат. наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
«математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи». Дата захисту 
6.07.2014, 
спеціалізова-на рада К 
35.195.01 у Інституті 
прикладних проблем 
механіки та 
математики ім. 
Я.С.Підстригача НАН 
України. 
П.7. Участь у роботі 
Акредитаційної 
комісії МОН України з 
експертизи підготовки 
бакалаврів/магістрів з 
напрямку 
«Комп’ютерні науки» 
та Кібербезпека
П.8. Відповідальний 
редактор Вісника 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (серія 
прикладна 
математика та 
інформа-тика), член 
редакційної колегії 
збірника наукових 
праць «Електроніка та 
інформаційні 
технології» 
Львівського 
національного універ-
ситету імені Івана 
Франка 
П.11. В.о. вченого 
секретаря 
спеціалізованої ради К 
35.051.07 Фізико- 
математичні науки зі 
спеціальностей: 
01.01.02 – 
диференціальні рів-
няння; 01.01.07 – 
обчислювальна 
математика
 П.13. 2 - навчально-
методичних видання 
П.14. Кіщак Ігор, ІІІ 
місце у Міжнародному 
конкурсі проектів 



студентів, аспірантів і 
викладачів, 
дослідників, які є 
користувачами ГІС від 
ESRI для 
Університетів. 
П.15. Косак О., 
Венгерський П. 
CorelDRAW-
віртуальний 
кольоровий світ. 
L.:БaK, 2000. 142 с. 
1.Venherskyi P. 
Application interval 
iterative methods for 
finding the solutions of 
systems nonlinear 
equations problem of 
the kinematic wave/ 
Venherskyi P., Bartish 
M., Senyo P. // 
Abstracts XXIII 
International 
Conference "Problems 
of decision making 
under uncertainties" . - 
Mukachevo, Ukraine, 
June 27-28. 2014- P. 
24-25. 2.Venherskyi P. 
Investigation stability 
and convergence 
interval iteration 
methods in kinematic 
wave problem./ 
Venherskyi P.S., Bartish 
M.// Abstracts XXIV 
International 
Conference "Problems 
of decision making 
under uncertainties" . - 
Cesky Rudolec, Czech 
Republic, September 1-
5. 2014- P. 14. 3. 
Кокоvska Y. Numerical 
solution of variational 
problems of surface and 
channel flows by finite 
elements method/Y. 
Kokovska, M. Prytula, 
P. Venherskyi// 
Proceedings of the 
International 
Conference “Ukrainian 
Conference on Applied 
Mathematics”, 28 –
30,September,2017. – 
Lviv:PAIS, 2017. – P. 
63-64. 4. Venherskyi P. 
On the mathematical 
model of water flow to 
the selected area // 
XXV International 
Conference “Problems 
of decision making 
under uncertainties” . – 
Skhidnytsia, May 12-15, 
2015. – P. 78-79. 
5.Venherskyi P. On the 
mathematical model of 
shallow water kinematic 
wave approximation/ 
Venherskyi P., 
Kokovska Y. 
//Dynamical System 
Modeling and Stability 
Investigation: “DSMSI-
2015”: Intertational 
Conferece: Abstracts of 
conference reports. May 
27-29. – Kyiv, 2015. – 
P. 28. 



П.17. Науково-
педагогічний стаж – 
34 роки.

113103 Кохановська 
Марія 
Григорівна

Доцент 
кафедри 
теорії та 
історії 
культури, 
Основне 
місце 
роботи

Філософський 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

030101 
Філософія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004227, 
виданий 

17.02.2012

10 НД 3 Історія 
української 
культури

П.1
1. Блаженніший 
Любомир Гузар в 
історії Української 
Греко-Католицької 
Церкви / Quo vadis 
humanitas? Księga 
Jubileuszowa 
dedykowana ks. prof. 
Jackowi Pawlikowi 
SVD, z okazji 65 
rocznicy urodzin. – 
Wydawnictwo 
VERBINUM, Warszawa 
– Lwów – Kijów, 2017. 
– S. 151–158.
2. Contribution of 
Archbishop Volodymyr 
Sternyuk to the 
Evolution of the 
Underground 
Ukrainian Greek 
Catholic Church / 
Codrul Cosminului. 
Suceava, 2018. – Vol. 
24, No. 1. – P. 165-178. 
Scopus.
3. Adequate 
Anthropology of Karol 
Wojtyla / 
Anthropological 
Measurements of 
Philosophical Research. 
Dnipro, 2018. – Issue 
14. – P. 172-179. Web of 
Science.
Наявність публікацій 
у періодичних 
наукових виданнях, 
що включені до 
переліку фахових 
видань України
1. Особливості 
антропології Кароля 
Войтили / Грані : 
науково-теоретичний 
альманах / Гол. ред. С. 
А. Квітка. – Дніпро : 
Видавництво “Грані”, 
2020. – Том 23. Вип. 
12. – С. 5-11.
2. Духовний, 
релігійний та 
моральний виміри 
людської 
трансцендентності у 
вченні Кароля 
Войтили / 
Перспективи. 
Соціально-політичний 
журнал. № 4, 2020. – 
С. 26-31.
3. Вихідні засади 
адекватної 
антропології Кароля 
Войтили / Вісник 
НЮУ імені Ярослава 
Мудрого. Серія: 
Філософія, філософія 
права, політологія, 
соціологія. – Харків. – 
Том 1 № 48 (2021). – 
С. 110-120.
4. Антропологічний 
вимір економіки у 
вченні Кароля 
Войтили / Софія. 



Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
– Київ, 2021. № 1 (17). 
– С. 36-39.
Статті в інших 
виданнях
1. Релігійність у 
соціокультурному 
просторі України XX–
XXI ст. / Становлення 
нової соціокультурної 
дійсності в Україні : 
Колективна 
монографія / за заг. 
ред. д-ра філос. наук, 
проф. В. П. Мельника. 
– Львів : ЛНУ імені 
Івана Франка, 2017. – 
С. 220–232.

202258 Малець 
Романна 
Богданівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 034734, 
виданий 

25.12.2015

6 НД 13 Бази 
даних

П.1
 Vahin P. P. Variational 
formulation of the 
problem of 
nonstationary 
thermoelasticity for 
thin shells compliant to 
shears and compression 
/ P. P. Vahin, R. B. 
Malets’, H. A. 
Shynkarenko. // J. 
Math. Sci. – 2016. – 
217, No. 3. – P. – 345–
364.
Malets R.Modeling of 
Thermoviscoelasticity 
Time Harmonic 
Variational Problem for 
Thin WallBody /R. 
Malets, H. 
Shynkarenko, I. Malets, 
P. Vahin //2018 IEEE 
Second International 
Conference on Data 
Stream Mining & 
Processing (DSMP), 21-
25 Aug. 2018. – 2018. – 
P. 259 – 264.
П.3 Malets R. Modeling 
and solvitability of the 
variational problem of 
thermo-elastic thin 
shells, compliant to 
shear and compression 
/ R. Malets, H. 
Shynkarenko // 
Manufacturing 
Processes. Actual 
Problems – 2014. Vol.1. 
Basic Science 
Applications. Opole: 
Politechnika Opolska, 
2014. Pp.
П.12
R.Malets Deformation 
of thin thermoelastic 
shells compliant to 
shear and compression 
/ R.Malets, 
H.Shynkarenko, 
H.Vahin // Сучасні 
проблеми прикладної 
математики та 
інформатики: 
Матеріали I Міжнар. 
XX Всеукр. наук. 
конференції. – Львів, 
2014. – С. 24-25.
Малець Р. Постановка 
і розв’язуваність 
задачі термопружних 



тонких оболонок, 
податливих до зсуву та 
стиснення / Р. 
Малець, Г. 
Шинкаренко // ІХ 
Міжнародна наукова 
конференція 
«Математичні 
проблеми механіки 
неоднорідних 
структур» 15-19 
вересня 2014, Львів: 
Збірник наукових 
праць. – Львів. – 2014. 
– 3. – С. 124-126.
Malets R. Modeling 
Thermo-Elastic Thin 
Shells, Compliants to 
Shear and Compression 
/ R. Malets, H. 
Shynkarenko // The 
XIIIth International 
Conference The 
Experience of 
Designing and 
Application of CAD 
Systems in 
Microelectronics, 
Polyana Svalyava 
(Zakarpattya) 
UKRAINE 24 - 27 
February 2015.– pp. 
445-447.
Малець Р. Числове 
моделювання 
термопружних 
процесів в 
тонкостінних 
елементах, 
податливих до зсувів 
та стиснення / 
Р.Малець // XXI 
Всеукр. наук. 
конференція «Сучасні 
проблеми прикладної 
математики та 
інформатики» 24-25 
вересня 2015 р. м. 
Львів: Збірник 
наукових праць. – 
Львів: Львівський 
національний 
університет ім. Івана 
Франка. – 2015. – 
С.217-220.
Малець Р.Б. Числовий 
аналіз динамічних 
задач термопружності 
тонкостінних тіл / 
Р.Б.Малець // 
Матеріали VIIІ 
Міжнародної 
конференції імені 
академіка І.І.Ляшка 8-
9 жовтня 2015, Київ. – 
Київ: Київський 
національний 
університет ім. 
Т.Шевченка. – 2015. – 
С. 57-58.
Малець Р.Б. Числове 
дослідження задач 
термопружності 
тонкостінних тіл, 
податливих до зсувів 
та стиснення / 
Р.Б.Малець // 
Матеріали VIIІ 
Міжнарод. школи-
семінару «Теорія 
прийняття рішень» 26 



вересня - 1 жовтня 
2016, Ужгород. – 
Ужгород: 
Ужгородський 
національний 
університет. – 2016. – 
С. 169.
Борзов Ю. О. 
Застосування 
комп’ютерного 
моделювання для 
забезпечення 
навчального процесу 
/Ю. О. Борзов, І. О. 
Малець, Р. Б. Малець 
// Інформаційно-
комунікаційні 
технології в сучасній 
освіті: досвід, 
проблеми, 
перспективи: збірник 
наукових праць. – 
Львів, 2017. – В. 5. – С. 
198-202.

433065 Журавчак 
Даниїл 
Юрійович

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

6.170102 
системи 

технічного 
захисту 

інформації, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2020, 
спеціальність: 

125 
Кібербезпека

2 НД 35 
Тестування на 
проникнення 

П.1 1. D. Zhuravchak, T. 
Ustyianovych, V. 
Dudykevych, B. Venny 
and K. Ruda, 
"Ransomware 
Prevention System 
Design based on File 
Symbolic Linking 
Honeypots," 2021 11th 
IEEE International 
Conference on 
Intelligent Data 
Acquisition and 
Advanced Computing 
Systems: Technology 
and Applications 
(IDAACS), Cracow, 
Poland, 2021, pp. 284-
287, doi: 
10.1109/IDAACS53288.
2021.9660913.
2. ZHURAVCHAK, 
Danyil. 
RANSOMWARE 
SPREAD 
PREVENTION 
SYSTEM USING 
PYTHON, AUDITD 
AND LINUX. 
Cybersecurity: 
Education, Science, 
Technique, 2021, 4.12: 
108-116.
3. D Zhuravchak, M 
Opanovych, V 
Dudykevych, A 
Piskozub DETECTION 
METHOD OF 
CREDENTIAL 
DUMPING METHOD 
THROUGH 
EXPLOITING 
VULNERABLE 
WINDOWS ERROR 
REPORTING SERVICE 
IN WINDOWS 
OPERATING SYSTEMS 
Сучасна Спеціальна 
Техніка 2 (https: 
//doi.org/10.36486/mst
2411–3816), 10
П.2 ЖУРАВЧАК, Д.; 
УСТИЯНОВИЧ, Т.; 
ДУДИКЕВИЧ, В. 
ІНТЕГРАЦІЯ 
ОБЧИСЛЕННЯ 



ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ЕНТРОПІЇ ДЛЯ 
ВИЯВЛЕННЯ АТАК, 
ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ПРОТОКОЛ DNS В 
ЕКОСИСТЕМІ 
SPLUNK.
П.4 
https://ami.lnu.edu.ua/
wp-
content/uploads/2023/
01/Penetration-
Testing-
Zhuravchak.pdf.
П.8 Тренер в 
Мережній Академії 
CISCO.
П.12. Сертифікації: 
 
1. Splunk Core Certified 
Consultant: 
https://www.credly.co
m/badges/1915529c-
70e1-4cde-ba78-
eea79b97480d?
source=linked_in_profi
le
2. Splunk Enterprise 
Certified Architect 
https://www.credly.co
m/badges/0032ae47-
5b3a-48f6-b4c4-
d3cbd7b5beb8/linked_i
n_profile
3. Splunk Core Certified 
Power User 
https://www.credly.co
m/badges/9e4c82c5-
ad8e-4fa5-a343-
c1569f925ca7/linked_in
_profile
4. Splunk Admin Issued 
May 2018 · No 
Expiration Date Issued 
May 2018 · No 
Expiration Date 
Credential ID Cert-
238881
Threat Modeling: 
Reputation in Depth 
https://www.linkedin.c
om/learning/certificate
s/2d95ea7555244beb71
27b77f95eaf625daa944
758169ba6fa883b2b605
01221b 
П.19 Мережна 
Академія CISCO
П.20 2015 – 2016 - 
інженер тестування з 
безпеки, ФОП. 
2016- 2018  - голова 
депертаменту Security 
Operations Centre, 
2018-2019 - 
консультант з 
інформаційної та 
кібербезпеки, 
2020-2023 - 
архітектор 
програмного 
забезпечення та 
консультант з 
Operational Intelligence

88897 Сокіл Богдан 
Миколайови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Філологічний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 

32 НД 1 
Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

кандидат наук 
Монографія 
“Українська мова 19 –
початку 20 століття як 
об’єкт наукових та 



імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1984, 
спеціальність: 

7.02030301 
українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004077, 
виданий 

02.07.1996, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021831, 

виданий 
23.12.2008

політичних 
дискусій”,Тернопіль, 
2000.Посібник 
“Вчимося розмовляти 
українською”. – 
Львів,2004. – 212 с. 
«Дієслівне керуванняв 
українській мові»: 
Навчальний посібник 
для студентів-
іноземців (у 
співавторстві з 
Новицькою 
Л.,Товкало М.). – 
Львів,2008. – 751 
с.Українсько-
арабський розмовник 
(у співавторстві з 
Л.Луцан), 
Тернопіль2008. – 202 
с.«Риторика: Збірник 
тестових завдань. –
Тернопіль, 2010. – 
208с.«Українська 
мова затри 
тижні»:Навчальний 
посібник.– Тернопіль, 
2010. –210 с.«Книга 
для читання з 
української мови: для 
студентів-
іноземців.Книга І. – 
Тернопіль,2010. – 195 
с.«Скажи 
цеболгарською!Україн
сько-болгарський 
розмовник і словник 
(у співавторстві з 
Сорокою О.). –
Тернопіль, 2011. – 
249с.

325799 Клакович 
Леся 
Миронівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 030372, 
виданий 

30.06.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021094, 
виданий 

23.12.2008

21 НД 16  
Програмуванн
я

П.1
Клакович Л.М., 
Савенко П.О. Про 
існування розв’язків 
одного класу задач 
синтезу антенних 
решіток з 
оптимізацією 
розміщення 
випромінювачів // 
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. 
прикладна 
математика та 
інформатика. – 2007. 
– Вип. 13. – С.104-109. 
Гудзь Р.В., Клакович 
Л.М. Окремі аспекти 
раціонального 
застосування Excel. 
Тексти лекцій. -Львів: 
Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2008.-64 с. Клакович 
Л.М., Левицька С.М., 
Костів О.В. Теорія 
алгоритмів.- Львів: 
Видавн. центр ЛНУ 
імені Івана Франка. -
2008. -140 с. / Лист 
МОН України № 
1.4/18–Г–849 від 
11.04.2008. 
Височанський В., 
Клакович Л.,Кущак 
П., Музичук А. Про 
віртуальне 
середовище для 
онлайн-навчання 
//Фізико-математичне 



моделювання та 
інформаційні 
технології, вип.11, 
2010. – С. 49-55. 
Klakovych L. Antenna 
synthesis with 
limitations in the 
fresnel region// Proc. of 
XVI-th International 
Seminar/Workshop on 
DIPED-2011. – Lviv, 
Ukraine. – 2011. – P. 
115–118. Клакович 
Л.М. Теорія 
алгоритмів: 
навчальний посібник 
(друге видання, 
доповнене)\ Клакович 
Л.М., Левицька С.М. – 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2015.– 161с
П.3
Petro Savenko, Lesya 
Klakovych, Myroslava 
Tkach. Theory of 
Nonlinear Synthesis of 
Radiating System. 
Lambert Academic 
Publishing, 2016. – 356 
p.
П.12
1. Клакович Л.М., 
Савенко П.О., 
Чисельне 
розв'язування 
нелінійних обернених 
задач сто совно 
синтезу антенних 
граток// Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. прикладна 
математика та 
інформатика. – 2002. 
– Вип. 4. – С. 30-37. 
2. Клакович Л.М. Про 
збіжність методу 
Гальоркіна в задачах 
аналізу лінійних 
випромінюючих 
систем//Вісн. Львів. 
ун-ту. Сер. прикладна 
математика та інфор‐
ма ти ка. – 2004. – Вип. 
9. – С. 157-163.
3. Клакович Л.М., 
Савенко П.О. Про 
існування розв’язків 
одного класу задач 
синтезу антенних 
решіток з 
оптимізацією 
розміщення 
випромінювачів//Вісн
. Львів. ун-ту. Сер. 
прикладна 
математика та інфор‐
ма ти ка. – 2007. – Вип. 
13. – С.104-109.
4. Клакович Л.М. 
Дослідження задачі 
аналізу лінійних 
антенних 
решіток//Фізико-
математичне 
моделювання та 
інформаційні 
технології. – 2008, 
Вип. 7, с. 79-87
5. Височанський В., 
Кущак П.,Клакович 
Л.М., Музичук А. Про 
віртуальне 



середовище для 
онлайн-
навчання//Фізико-
математичне 
моделювання та 
інформаційні 
технології. Науковий 
збірник Центру 
математичного 
моделювання 
Інституту прикладних 
проблем механіки і 
математики ім.. 
Я.С.Підстригача НАН 
України, вип.11, 2010. 
– С. 49-55

325810 Музичук 
Анатолій 
Омельянови
ч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
кандидата наук 

ФM 034321, 
виданий 

14.10.1988, 
Атестат 

доцента ДЦ 
033154, 
виданий 

28.02.1991

37 НД 16  
Програмуванн
я

П.1
1. Litynskyy S. V. On 
the generalized solution 
of the initial-boundary 
value problem with 
Neumann condition for 
the wave equation by 
the use of the retarded 
double layer potential 
and the Laguerre 
transform / S. V. 
Litynskyy, A. O. 
Muzychuk //Journal of 
Numerical 
(Computational) and 
Applied Mathematics. 
(Series "Numerical 
Mathematics"). 2016. - 
№2 (122). - P.21-39.; 1. 
Лiтинський С. В. 
Розв’язування 
мiшаних задач для 
хвильового рiвняння з 
використанням 
запiзнюючих 
поверхневих 
потенцiалiв та 
перетворення Лаґера / 
С. В. Лiтинський, A. O. 
Музичук 
//Математичнi Студiї. 
- Т.44, №2. - C.185-
203.
2. Litynskyy S. V. On 
the generalized solution 
of the initial-boundary 
value problem with 
Neumann condition for 
the wave equation by 
the use of the retarded 
double layer potential 
and the Laguerre 
transform / S. V. 
Litynskyy, A. O. 
Muzychuk //Journal of 
Numerical 
(Computational) and 
Applied Mathematics. 
(Series "Numerical 
Mathematics"). 2016. - 
№2 (122). - P.21-39.
3. Litynskyy S. On the 
numerical solution of 
the initial boundary 
value problem with 
Neumann condition for 
the wave equation by 
the use of the laguerre 
transform and 
boundary elements 
method / S. Litynskyy, 
Y. Muzychuk, A. 
Muzychuk // Acta 
Mechanica et 



Automatica, The J. of 
Bialystok Techn. Univ. 
– Vol. 10. – N 4. – 2016. 
– P. 285–290.
4. Лiтинський С. В. 
Про поєднання 
перетворення Лаґерра 
і методу граничних 
елементів для 
розв’язування 
інтегральних рівнянь 
з ядром із 
запізненням / 
Лiтинський С. В., 
Музичук Ю. A., 
Музичук A. O. //Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля. 2016. – 59, № 3. 
– С. 89-101.
5. Litynskyy 
S.Combination of the 
Laguerre Transform 
with BEM for the 
solution of integral 
equations with retarded 
kernel/ S. Litynskyy, Y. 
Muzychuk, A. 
Muzychuk// J. of 
Math.Science, vol.236, 
№ 1, 2019. – P. 98-114. 
DOI 10.1007/s10958-
018-4100-x.
П.3
Людкевич И. В. 
Численное решение 
краевых задач для 
волнового уравнения 
/ И.В.Людкевич, 
А.Е.Музычук. -- 
Львов: ЛГУ, 1990.
П.4
Навчально-методичні 
матеріали для 
дистанційного 
навчання з курсів 
“Основи 
програмування” 
(чотири частини), 
“Програмна 
інженерія”
П.5
Керівник здобувачем 
С.В. Літинським, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
кандидата фіз.-мат. 
Наук
П.20 Науково-
педагогічний стаж – 
41 років.

53991 Яремчук 
Юрій 
Ярославович

Доцент 0 НД 6 Фізичне 
виховання

Яремчук Ю.Я. Фізична 
підготовка у вивченні 
Шотокан карате-до у 
вищих навчальних 
закладах: навчально-
методичний посібник 
/Ю.Я. Яремчук, І. В. 
Яремчук; МОНУ, 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка. – Львів: ЛНУ 
ім. Івана Франка, 
2009. – 98 с.

70140 Мрака Ігор 
Богданович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Історичний 
факультет

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

19 НД 2 Історія 
України

Пп.2.
1. Червона арміяочима 
львів’ян восени1939 р. 
// 



університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 032577, 
виданий 

19.01.2006, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032101, 

виданий 
26.09.2012

Українськийісторични
й журнал. –2015. – No 
6. – С. 99–113.2. “Свої” 
чи “чужі”:українці у 
військуміжвоєнної 
Польщі //Вісник 
Львівськогоуніверсите
ту. Серіяісторична. – 
2016. –Вип. 52. – 
С.119–138.3. 
Громадяни УРСРпро 
пакт Молотова-
Ріббентропа 
та«визвольний 
похід»Червоної армії 
вЗахідну Україну 
увересні 1939 р. 
(заматеріалами ГДА 
СБУ)// Наукові 
зошитиісторичногофа
культетуЛьвівськогоун
іверситету. 2017.Вип. 
18. С. 30–45.4. На 
службі в 
ІІРечіпосполитої:украї
нці в 
оцінкахпольських 
офіцерів //Наукові 
зошитиісторичногофа
культетуЛьвівськогоун
іверситету. 2018-2019. 
Вип. 19–
20.Ювілейний збірник 
напошану 
СтепанаКачараби. С. 
353–3735. 
Дезертирствовійськов
ослужбовцівпольської 
армії дорадянської 
України(1922–1939) // 
ВісникЛьвівськогоунів
ерситету. 
Серіяісторична.Спеціа
льний випуск:На 
пошану 
професораРомана 
Шуста. –Львів, 2019. – 
С. 604–618.
Пп. 15.
1. “Якщо здасте 
Львівнам, то 
залишитеся уЄвропі, 
якщо жздастеся 
більшовикам,то 
назавждиперейдете до 
Азії” //Проблеми 
історії війні 
військового мисте-
цтва. – 2019. – Вип.2.
– С. 187–197.Пп.17. 
Науково-
педагогічнийстаж – 
20 років

400789 Притула 
Микола 
Миколайови
ч

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
доктора наук 
ДД 000514, 

виданий 
10.03.1999, 

Атестат 
професора ПP 

001097, 
виданий 

21.12.2001

42 НД 12 Теорія 
ймовірностей 
та 
математична 
статистика

Д.ф.-м.н., 
докторПп.1.1.Kindybali
uk A
Application of 
thegeneralized method 
ofLie-algebraic 
discreteapproximations 
to thesolution of the 
Cauchyproblem with 
theadvection equation 
/Arkadii 
Kindybaliuk,Mykola 
Prytula //Journal 
ofMathematical 
Sciences.– Vol. 204, 
No. 3,January, 2015. – 
P.280–297.2.Kokovska 



Y.V.Application of 
finiteelements method 
forsolving 
variationalproblems of 
channelflows / Y.V. 
Kokovska,M. M. 
Prytula, P. S.Venherskyi 
//Журналобчислювал
ьної 
таприкладноїматемат
ики. – 2017,No3 (126). 
– С. 75–85.3.Prytula M. 
M.Differential-
Geometricstructure and 
the Lax-Sato 
integrability of aclass of 
dispersionlessheavenly 
type equation/ M. M. 
Prytula, O. E.Hentosh, 
Ya. A.Prykarpatskyy // 
Ukr.Math. J. ¬– 2018. 
–Vol. 70, No 2. – 
P.284–
288.Пп.2.1.Кіндибалю
к А.Модифікований 
методЛі-
алгебричнихапроксим
ацій дляеліптичних 
рівнянь 
знеодноріднимикрайо
вими умовами /А. 
Кіндибалюк, 
М.Притула // 
ВісникЛьвів. ун-ту. 
Серіяприкл. матем. 
таінформ. – 2013. – 
Вип.19. – С. 56–
67.2.Кіндибалюк 
А.Кусково-
степеневіапроксимації 
МСЕ длясингулярно 
збуренихкрайових 
задачадвекції-дифузії-
реакції з 
розривнимикоефіцієн
тами / А.Кіндибалюк, 
М.Притула // 
ВісникЛьвів. ун-ту. 
Серіяприкл. матем. 
таінформ. – 2016. –
Вип. 24. – С. 60–
74.3.Kindybaliuk 
А.Backward heat 
equationsolution via 
Lia-algebraic 
discreteapproximation 
/Adriana 
Kindybaliuk,Arkadii 
Kindybaliuk, M.Prytula 
// Вісник. Львів. ун-ту. 
Серіяприкл. матем. 
таінформ. – 2017. – 
Вип.25. – С. 68–
81.4.Kokovska Y. 
Aboutmathematical 
water
flow models 
inpseudoprizmaticchan
nel / Y.Kokovska, M. 
Prytula //Там само. – 
С. 82–92.5.Mykhaliuk 
I. The(G’/G) – 
expansionmethod and 
travelingwave solutions 
of someinverse 
nonlineardynamic 
systems /I. Mykhaliuk, 
M.Prytula // Там само. 
–С. 100–
111.6.Kindybaliuk А. 
Directmethod of Lie-



algebraicdiscrete 
approximationsfor 
advection equation 
/Arkadii 
Kindybaliuk,Mykola 
Prytula //Вісник Львів. 
ун-ту.Серія прикл. 
матем. таінформ. – 
2018. – Вип.26. – С. 
70–89.7,Kindybaliuk А. 
Directmethod of Lie-
algebraicdiscrete 
approximationsfor 
solving heatequation / 
A.Kindybaliuk, M. 
Prytula// Вісник Львів. 
ун-ту.Серія прикл. 
матем. таінформ. – 
2019. – Вип.27. – С. 
56–74.Пп.3.1. Притула 
М.М.Алгоритми 
дискретноїматематик
и 
таобчислювальнаскла
дність / М. 
М.Притула, Ю. 
М.Щербина // 
Навч.посібник. – 
Львів:Вид-во 
ЛНУім.І.Франка, 
2002. –117 c. 
2.Притула М.М. 
Вступу теорію 
формальнихмов і 
автоматів / М.М. 
Притула, М. В.Жук, 
Ю. М. Щербина// 
Навч. посібник. –
Львів: Вид-во ЛНУ 
ім.І. Франка, 2005. – 
70 с.3.Притула 
М.М.Практикум із 
теоріїстатистики / М. 
М.Притула, О. 
Є.Онишко // 
Навч.посібник.Затвер
джено МОНУкраїни 
для студентіввищих 
навч. закладів.– 
Львів: “Компакт-ЛВ”, 
2006. – 22
4.Гентош 
О.Є.Диференціально-
геометричні та Лі-
алгебраїчні 
основидослідженняінт
егровнихнелінійнихди
намічних систем 
нафункціональнихмно
говидах/О.ЄГентош, 
М.М.Притула, А. 
К.Прикарпатський. –
Львів: Видавн. 
ЦентрЛНУ ім. І. 
Франка,2006. – 408 с
5.Притула 
М.М.Динамічні 
моделі таметоди 
прийняттярішень у 
ринковійекономіці // 
Навч.посібник.Затвер
джено МОНУкраїни 
для 
студентіввищихнавч.з
акладів. –
Львів:Видавн.центрЛ
НУім.І.Франка, 2007. 
–256 c.6.Притула 
М.М.Практикум із 
теоріїстатистики / М. 
М.Притула, О. 



Є.Онишко // 
Навч.посібник.Затвер
джено МОНУкраїни 
для студентіввищих 
навч. 
закладів.Видання 
друге –Львів: Компакт 
– ЛВ,2007.– 228 
c.7.ПритулаМ.М.Моде
лювання 
тапрогнозуванняекон
оміко-
екологічнихпроцесів:
навч.-метод.посібник 
М.М.Притула. – Львів 
:ЛНУ імені 
ІванаФранка, 2013. – 
252 с.8. Квасниця 
Г.А.Теорія 
ймовірностейта 
математичнастатисти
ка: навч.посібник: у 2 
ч. – Ч. І.Теорія 
ймовірностей /Г.А. 
Квасниця, 
М.М.Притула, О.Я. 
Прядко// – Львів : 
ЛНУ іменіІвана 
Франка, 2019. –150 
с.Пп.4.Керівник 
трьохздобувачамикан
дидатськихдисертацій
(Меньшикова 
О.В.,Кіндибалюк 
А.А.,Коковська 
Я.В.)Пп.7..
Пп.8.Керівник 
науковоїтеми 
“Розробкачисельних 
методіврозв’язування
нелінійнихдинамічни
х систем тазадач 
гідродинаміки.Застосу
ваннятехнологій 
штучногоінтелекту.”, 
Членредколегії 
науковоговісника 
ЛНУ - 
серіяприкладнаматем
атика таінформатика, 
членредколегії 
науковоговісника 
НТШ.Пп.9Пп.10.Завід
увач кафедри
дискретного аналізу 
таінтелектуальнихсист
емПп.11.Член 
спеціалізованоїВченої 
ради 
Д35.051.07.Пп.15. 1. 
Яцишин 
В.П.Порадник 
щодорозв’язування 
задач 
зістатистики:навч.-
метод.посібник/В.П.Я
цишин,М.М.Притула, 
Л.М.Смага//Навч.-
метод.посібник. – 
ЛІБС УБСНБУ. – 
Львів, 2010. –235 
с.Пп.16. Дійсний 
членнаукового 
товариства імені 
Шевченка
Пп.17. Науково-
педагогічний стаж – 
39 років.

321773 Трушевський
Валерій 
Миколайови

доцент, 
Основне 
місце 

Факультет 
прикладної 

математики та 

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

21 НД 20 
Прикладна 
криптологія

П.1
1.Vengerskyi P, 
Trushevskyi V. 



ч роботи інформатики державний 
університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
080202 

Прикладна 
математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026521, 
виданий 

10.11.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021922, 
виданий 

23.12.2008

Numerical modelling of 
shallow water flow in 
hydrodynamic 
approximations // 
Journal of 
Computational & 
Applied Mathematics. 
№2 (116), 2014. – P. 
152 – 166
2.Trushevsky V., 
Shynkarenko H., 
Shcherbyna N. 
Application of neural 
networks to the non-
stationary heat 
conductivity problems 
// “Обчислювальні 
методи і системи 
перетворення 
інформації”: збірник 
праць наук. техн. 
конф., Львів, 7-8 
жовтня 2010 р. – 
Львів: ФМІ НАНУ, 
2010. – С. 20 – 23.
3.Трушевський В., 
Щербина Н. 
Застосування штучних 
нейронних мереж до 
розв’язування задач 
математичної фізики 
// Обчислювальні 
методи і системи 
перетворення 
інформації: зб. праць 
наук. техн. конф., 
Львів, 4-5 жовтня 
2012 р., Львів: ФМІ 
НАНУ, 2012. – С. 54–
57.
4.Трушевський В., 
Щербина Н. 
Застосування штучних 
нейронних мереж на 
основі РБФ до 
розв’язування задач 
механіки // Сучасні 
проблеми механіки та 
математики: збірник 
наукових праць / під 
заг. ред. Р. М. 
Кушніра, Б. Й. 
Пташника – Львів: 
ІППММ ім. Я. С 
Підстригала НАН 
України, 2013. – Т. 3. – 
С. 64 – 66.
5.Трушевський В., 
Шинкарнко Г.  
Розпаралелена 
апроксимація 
еліптичних крайових 
задач штучною 
нейромережею з 
радіально-базисними 
функціями // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія 
прикладна 
математика та 
інформатика. Вип. 22, 
2014. – С. 108 – 117;
П.3.
1.Трушевський В.М. 
Мови програмування 
для штучного 
інтелекту: 
програмування мовою 
Prolog: навч. посібник 
// Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2009. – 150с. 



(Рекомендовано 
Міністер-ством  освіти 
і науки України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закла-дів. 
Лист №1.4/18-Г-2307 
від 05.11.08).
2.Трушевський В.М., 
Шинкаренко Г.А., 
Щербина Н.М. Метод 
скінченних елементів і 
штучні нейронні 
мережі: теоретичні 
аспекти та 
застосування: 
монографія. – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2014. – 396с.
 П.5
Захищена 
кандидатська 
дисертація “Чисельне 
моделювання стоку 
мілкої води з поверхні 
водозбору” на 
здобуття ступеня канд. 
фіз.-мат. наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
«математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи». Дата захисту 
6.07.2004, 
спеціалізована рада К 
35.195.01 у Інституті 
прикладних проблем 
механіки та 
математики ім. 
Я.С.Підстригача НАН 
України.
П.20
Розробник 
програмного 
забезпечення, 
Архітектор 
програмного 
забезпечення в 
компанії Intellias з 
2015р

401284 Гутік Олег 
Володимиро
вич

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
кандидата наук 

KH 013291, 
виданий 

07.03.1997, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
120888, 
виданий 

23.12.2008, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002971, 
виданий 

21.05.2003

19 НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів 
та кодів

П.1
1. S. Bardyla, O. Gutik, 
and A. Ravsky, H-closed 
quasitopological 
groups, Topology and 
its Applications 217 
(2017), P. 51-58 (doi: 
10.1016/j.topol.2016.12.
003, MR3591199, Zbl 
1354.22002, 
arXiv:1506.08320).
2. O. Gutik, Topological 
properties of Taimanov 
semigroups, 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 
Kirichenko, July 3-7, 
2017, Kyiv, Ukraine. 
Abstracts, Kyiv, 2017, P. 
51.
3. A. Savchuk, and O. 
Gutik, On the 
semigroup ID∞, 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 



Kirichenko, July 3-7, 
2017, Kyiv, Ukraine. 
Abstracts, Kyiv, 2017, P. 
119.
4. O. Gutik, Around 
compact 
(semi)topological 
semigroups, XII-та 
літня школа, 
"Алгебра, топoлогія, 
аналіз", 10-23 липня 
2017р., с. Колочава, 
Закарпатська обл., 
Міжгірський р-н, 
Україна. Тези 
доповідей. Київ, 2017, 
С. 32.
5. O. Gutik, On feebly 
compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
International 
Conference in 
Functional Analysis 
dedicated to the 125th 
anniversary of Stefan 
Banach, Ukraine, 18-23 
September 2017. Book 
of Abstracts, Lviv. 2017, 
P. 62.
6. T. Mokrytskyi, and 
O. Gutik, On the 
semigroup of order 
isomorphisms of 
principal filters of a 
power of the integers, 
International 
Conference in 
Functional Analysis 
dedicated to the 125th 
anniversary of Stefan 
Banach, Ukraine, 18-23 
September 2017. Book 
of Abstracts, Lviv. 2017, 
P. 74.
7. О. Гутік, А. Савчук, 
Про напівгрупу ID∞, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 83 (2017), 5-
19 (arXiv:1904.06644).
8. O. Gutik, On feebly 
compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 83 (2017), 
42-57 
(arXiv:1708.02064).
9. T. O. Banakh, and O. 
V. Gutik, International 
conference in functional 
analysis dedicated to 
the 125th anniversary of
Stefan Banach, 
Математичні Студії 48 
(2017), no. 2, 220-221.
10. O. Gutik, and K. 
Maksymyk, On variants 
of the bicyclic extended 
semigroup, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 84 (2017), 
22-37 
(arXiv:1805.04995).



11. T. Banakh, and O. 
Gutik, The 
International 
Conference in 
Functional Analysis 
dedicated to the 125th 
anniversary of Stefan 
Banach, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 84 (2017), 
126-127.
12. O. Gutik, On locally 
compact 
semitopological 0-
bisimple inverse ω-
semigroups, 
Topological Algebra 
and its Applications 6 
(2018), 77-101 (doi: 
10.1515/taa-2018-
0008, MR3794938, Zbl 
1421.22001, 
arXiv:1703.01434).
13. A. Савчук, O. Гутік, 
Напівгрупа часткових 
коскінченних 
ізометрій натуральних 
чисел, Cучасні 
проблеми механіки та 
математики: збірник 
наукових праць у 3-х 
т. / за заг. ред. А. М. 
Самойленка та Р. М. 
Кушніра 
[Електронний ресурс], 
Інститут прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я. С. 
Підстригача НАН 
України. Львів, 2018. 
Том 3. С. 233, 
http://www.iapmm.lviv
.ua/mpmm2018.
14. O. Sobol, and O. 
Gutik, On feebly 
compact 
semitopological 
semilattice expnλ,, 
Cучасні проблеми 
механіки та 
математики: збірник 
наукових праць у 3-х 
т. / за заг. ред. А. М. 
Самойленка та Р. М. 
Кушніра 
[Електронний ресурс], 
Інститут прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я. С. 
Підстригача НАН 
України. Львів, 2018. 
Том 3. С. 262-263, 
http://www.iapmm.lviv
.ua/mpmm2018.
15. O. Gutik, Feebly 
compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Conference “Dynamical 
methods in Algebra, 
Geometry and 
Topology”, 4-6 July, 
2018. Udine, Italy. P. 4, 
https://dagt.uniud.it/a
bstracts/.
16. O. Gutik, and O. 
Krokhmalna, The 
monoid of monotone 



injective partial 
selfmaps of the poset 
(ℕ3,≤) with cofinite 
domains and images, 
The 13-th Summer 
School "Analysis, 
Topology and 
Applications", 29 July - 
11 August, 2018, 
Vyzhnytsya, Chernivtsi 
region, Ukraine. Book 
of Abstracts, Chernivtsi, 
2018, P. 14-15.
17. O. Gutik, and A. 
Ravsky, On old and new 
classes of feebly 
compact spaces, The 13-
th Summer School 
"Analysis, Topology and 
Applications", 29 July - 
11 August, 2018, 
Vyzhnytsya, Chernivtsi 
region, Ukraine. Book 
of Abstracts, Chernivtsi, 
2018, P. 15-17.
18. K. Maksymyk, and 
O. Gutik, On variants of 
the bicyclic extended 
semigroup, The 13-th 
Summer School 
"Analysis, Topology and 
Applications", 29 July - 
11 August, 2018, 
Vyzhnytsya, Chernivtsi 
region, Ukraine. Book 
of Abstracts, Chernivtsi, 
2018, P. 29-32.
19. O. Gutik, On feeble 
compact 
(semi)topological 
semigroups, Joint 
meeting of the Italian 
Mathematical Union, 
the Italian Society of 
Industrial and Applied 
Mathematics and the 
Polish Mathematical 
Society, Wrocław, 17-20 
September 2018. 
Abstracts. Wrocław, 
2018, P. 221.
20. О. Гутік, А. Савчук, 
Напiвгрупа часткових 
коскiнченних 
iзометрiй натуральних 
чисел, Буковинський 
математичний журнал 
6 (2018), no. 1-2, 42-51 
(doi:10.31861/bmj2018.
01.042, Zbl 
1424.22002, 
arXiv:1904.06638).
21. O. Gutik, and A. 
Ravsky, On old and new 
classes of feebly 
compact spaces, Вісник 
Львівського 
університету.
Серія мех.-мат. 85 
(2018), 48-59 
(arXiv:1804.07454).
22. О. Гутік, Урочиста 
Академія, присвячена 
150-й річниці від дня 
народження Георгія 
Вороного, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 85 (2018), 
139.
23. Т. Банах, Б. 



Бокало, В. Бридун, О. 
Гринів, І. Гуран, О. 
Гутік, Н. Мазуренко, 
К. Максимик, О. 
Никифорчин, Я. 
Притула, О. Равський, 
Я. Холявка, Михайло 
Михайлович Зарічний 
(до 60-річчя з дня 
народження), Visn. 
L'viv. Univ., Ser. Mekh.-
Mat. 86 (2018), 3-38.
24. О. Гутік, К. 
Мельник, Напiвгрупа 
зiркових часткових 
гомеоморфiзмiв 
скiнченновимiрного 
евклiдового простору, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 86 (2018), 
91-102 (doi: 
10.30970/vmm.2018.86
.091-102, 
arXiv:1905.10736).
25. О. Гутік, Урочиста 
Академія, присвячена 
65-и річчю механіко-
математичного 
факультету, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 86 (2018), 
157.
26. O. Gutik, and O. 
Sobol, On feebly 
compact 
semitopological 
semilattice expnλ, 
Математичні методи 
та фізико-механічні 
поля 61 (2018), №3, 
16-23; reprinted 
version: Journal of 
Mathematical Sciences 
254, №1 (2021), P. 13-
20 (doi: 
10.1007/s10958-021-
05284-8 (MR4229020, 
Zbl 1438.20073, 
arXiv:1804.08239).
27. O. Gutik, and K. 
Melnyk, The semigroup 
of star partial 
homeomorphisms of a 
finite deminsional 
Euclidean space, 
International scientific 
conference "Algebraic 
and geometric methods 
of analysis", May 28 - 
June 3, 2019, Odesa, 
Ukraine. Abstracts. 
Odesa, 2019, P. 25.
28. O. Gutik, and O. 
Sobol, Extensions of 
semigroups by 
symmetric inverse 
semigroups ofa 
bounded finite rank, 
International scientific 
conference "Algebraic 
and geometric methods 
of analysis", May 28 - 
June 3, 2019, Odesa, 
Ukraine. Abstracts. 
Odesa, 2019, P. 26.
29. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On inverse 
submonoids of the 
monoid of almost 



monotone injective co-
finite partial selfmaps 
of positive integers, 
"Banach Spaces and 
their Applications", 
International 
conference dedicated to 
70th anniversary of 
Professor Anatolij 
Plichko, 25 - 30 June, 
2019; Lviv, Ukraine. 
Book of Abstracts. 
Ivano-Frankivsk, 2019, 
P. 45-46.
30. O. Gutik, On 
inverse submonoids of 
the monoid of almost 
monotone injective co-
finite partial selfmaps 
of positive integers, The 
XII International 
Algebraic Conference in 
Ukraine, July 02-06, 
2019, Vinnytsia, 
Ukraine. Abstracts. 
Vinnytsia, 2019, P. 42-
43.
31. P. Khylynskyi, and 
O. Gutik, On Bruck-
Reilly λ-extensions of 
semigroups, The XII 
International Algebraic 
Conference in Ukraine, 
July 02-06, 2019, 
Vinnytsia, Ukraine. 
Abstracts. Vinnytsia, 
2019, P. 51.
32. O. Gutik, and K. 
Maksymyk, On a 
semitopological 
extended bicyclic 
semigroup with 
adjoined zero, Set-
theoretic methods in 
topology and real 
functions theory, The 
conference is dedicated 
to the 80th birthday of 
Lev Bukovský. 
September 9-13, 2019, 
Košice. Abstracts. 
Košice, 2019, P. 31-32.
33. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of a 
finite power of positive 
integers with the usual 
metric, International 
Conference "Morse 
theory and its 
applications", dedicated 
to the memory and 70th
anniversary of 
Volodymyr Vasylyovych 
Sharko (25.09.1949-
07.10.2014). Institute 
of Mathematics of 
National Academy of 
Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine, 
September 25-28, 2019. 
Kyiv, 2019, P. 13-15.
34. O. Gutik, and O. 
Sobol, Extensions of 
semigroups by 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 



мех.-мат. 87 (2019), 5-
36 (doi: 
10.30970/vmm.2019.87
.005-036, 
arXiv:1906.08329).
35. O. Гутік, Я. 
Притула, Академія, 
присвячена пам'яті 
Юзефа Пузини (1856-
1919), Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 87 (2019), 
122-123.
36. Т. Банах, О. 
Гринів, O. Гутік, М. 
Зарічний, 
Міжнародна 
конференція "Banach 
Spaces and their 
Applications", 
присвячена 70-й 
річниці з дня 
народження Анатолія 
Миколайовича 
Плічка, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 87 (2019), 
124-125.
37. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On inverse 
submonoids of the 
monoid of almost 
monotone injective co-
finite partial selfmaps 
of positive integers, 
Карпатські 
математичні 
публікації 11, №2 
(2019), 296-310 (doi: 
10.15330/cmp.11.2.296-
310, MR4049629, Zbl 
1474.20121, 
arXiv:1904.11802).
38. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕn 
with the usual metric, 
Праці міжнародного 
геометричного 
центру, 12, №3 (2019), 
54-68 (doi: 
10.15673/tmgc.v12i3.155
3, MR4053279, Zbl 
1452.20058, 
arXiv:1909.08823).
39. O. Gutik, and K. 
Maksymyk, On a 
semitopological 
extended bicyclic 
semigroup with 
adjoined zero, 
Математичні методи 
та фізико-механічні 
поля 62 (2019), №4, 
28-38 
(arXiv:1911.05977).
40. O. Gutik, and O. 
Krokhmalna, The 
monoid of monotone 
injective partial 
selfmaps of the poset 
(ℕ3,≤) with cofinite 
domains and images, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 88 (2019), 
32-50 (doi: 
10.30970/vmm.2019.88



.032-050, 
arXiv:2006.04481).
41. O. Гутік, 
Шотландська книга: 
минуле, сьогодення, 
майбутнє, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 88 (2019), 
167.
42. O. Gutik, and T. 
Mokrytskyi, The 
monoid of order 
isomorphisms between 
principal filters of ℕn, 
European Journal of 
Mathematics 6, №1 
(2020), 14-36 
(https://doi.org/10.100
7/s40879-019-00328-
5, MR4071454, 
arXiv:1802.03598).
43. T. Banakh, S. 
Bardyla, I. Guran, O. 
Gutik, and A. Ravsky, 
Positive answers for 
Koch's problem in 
special cases, 
Topological Algebra 
and its Applications 8 
(2020), 76-87 
(https://doi.org/10.1515
/taa-2020-0007, Zbl 
1441.22003, 
MR4083576, 
arXiv:1902.08895).
44. S. Bardyla, and O. 
Gutik, On the lattice of 
weak topologies on the 
bicyclic monoid with 
adjoined zero, 
International 
mathematical 
conference dedicated to 
the 60th anniversary of 
the department of 
algebra and 
mathematical logic of 
Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv. Book of Abstracts. 
July 14–17, 2020. Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, 
2020. P. 16.
45. S. Bardyla, and O. 
Gutik, On the lattice of 
weak topologies on the 
bicyclic monoid with 
adjoined zero, Algebra 
and Discrete 
Mathematics 30, №1 
(2020), 26-43 
(http://dx.doi.org/10.1
2958/adm1459, 
MR4195403, 
arXiv:1908.04566).
46. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with the usual metric, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 89 (2020) 17-
30 (doi: 
10.30970/vmm.2020.89
.017-030, Zbl 
1474.20127, 
arXiv:2008.03159).
47. O. Гутік, Топологія 



у Львівському 
університеті, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 89 (2020), 
123-124.
48. О. Гутік, М. 
Михаленич, Про одне 
узагальнення 
бiциклiчного моноїда, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 90 (2020), 5-
19 (doi: 
10.30970/vmm.2020.90
.005-019, 
arXiv:2107.14118).
49. О. Гутік, П. 
Хилинський, 
Поліциклічні 
розширення 
напівгруп, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 90 (2020), 
20-47 (doi: 
10.30970/vmm.2020.90
.020-047, 
arXiv:2107.14408).
50. O. Gutik, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with a bounded finite 
noise, Contemporary 
Mathematics in Kielce 
2020, February 24-27, 
2021, Kielce, Poland. 
https://cmk2020.ujk.ed
u.pl/schedule.
51. O. Gutik, and P. 
Khylynskyi, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with a bounded finite 
noise, International 
Online Conference 
"Algebraic and 
Geometric Methods of 
Analysis", dedicated to 
the memory of Yuriy 
Trokhymchuk 
(17.03.1928-
18.12.2019). May 25-28, 
2021, Odesa, Ukraine. 
Abstracts, P. 48-49.
52. O. Gutik, and M. 
Mykhalenych, On some 
generalization of the 
bicyclic monoid, 
International Online 
Conference "Algebraic 
and Geometric Methods 
of Analysis", dedicated 
to the memory of Yuriy 
Trokhymchuk 
(17.03.1928-
18.12.2019). May 25-28, 
2021, Odesa, Ukraine. 
Abstracts, P. 50.
53. O. Gutik, On some 
generalization of the 
bicyclic monoid, 
International 
Conference "Dynamics 
of (Semi-)Group 
Actions". June 22-25, 
2021, Łódz, Poland, 
Abstracts, P. 11.
54. O. Gutik, Around 
the bicyclic monoid, 
The 13th International 



Algebraic Conference in 
Ukraine. July 6-9, 
2021, Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv, Kyiv, 2021, Book 
of Abstracts, P. 38. 
Video: Video:
55. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with the usual metric, 
The 13th International 
Algebraic Conference in 
Ukraine. July 6-9, 
2021, Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv, Kyiv, 2021, Book 
of Abstracts, P. 39.
56. T. Banakh, S. 
Bardyla, and O. Gutik, 
The Lawson number of 
a semitopological 
semilattice, Semigroup 
Forum 103, №1 (2021), 
24–37 
(https://doi.org/10.100
7/s00233-021-10184-z, 
MR4276603, 
arXiv:1910.00436).
57. O. Гутік, І. 
Позднякова, Про 
напiвгрупу, 
породжену 
розширеною 
бiциклiчною 
напiвгрупою та ω-
замкненою сiм'єю, 
XXVI Міжнародна 
наукова конференція 
“Сучасні проблеми 
прикладної 
математики та 
компютерних наук 
APAMCS-2021” , 27-28 
вересня 2021 р., Львів. 
Праці, Львів, 2021, С. 
95-97.
58. O. Gutik, and P. 
Khylynskyi, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with a bounded finite 
noise, Proceedings of 
the Contemporary 
Mathematics in Kielce 
2020, ed. Szymon 
Walczak. Jan 
Kochanowski University 
in Kielce, Poland. 
February 24-27, 2021. 
Sciendo, De Gruyter 
Poland Sp. z o.o. 
Warsaw, Poland, 2021, 
P. 127-144 
(https://doi.org/10.247
8/9788366675360-010, 
arXiv:2104.14149).
59. O. В. Гутік, І. В. 
Позднякова, Про 
напiвгрупу, 
породжену 
розширеною 
бiциклiчною 
напiвгрупою та ω-
замкненою сiм'єю, 
Математичні методи 
та фізико-механічні 
поля 64, №1 (2021), 
21–34 
(arXiv:2107.14075).



60. О. Гутік, М. 
Михаленич, Про 
груповi конгруенцiї на 
напiвгрупi Ɓωℱ та її 
гомоморфнi ретракти 
у випадку коли сiм'я ℱ 
складається з 
непорожнiх 
iндуктивних 
пiдмножин у ω, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 5-
27 (arXiv:2108.09543).
61. O. Gutik, A note on 
feebly compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
40-53 
(arXiv:2202.08308).
62. О. Бугрій, O. Гутік, 
О. М. Кінаш 
(21.05.1964-
13.02.2021), Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
105-106.
63. О. Бугрій, O. Гутік, 
М. Заболоцький, М. І. 
Бугрій (10.09.1948-
24.04.2021), Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
107-108.
64. O. Гутік, Я. 
Притула, Березневе 
засідання 
Математичної комісії 
Наукового товариства 
імені Тараса 
Шевченка, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
109.
65. O. Gutik, and P. 
Khylynskyi, On a locally 
compact 
semitopological monoid 
of cofinite partial 
isometries of ℕ with 
adjoined zero, 
International Algebraic 
Conference "At the End 
of the Year" 2021. 
December 27-28, 2021, 
Kyiv, Ukraine. 
Abstracts, P. 13.
П.3
І. Й. Гуран, О. В. Гутік, 
Математика для 
економістів-
міжнародників: 
Підручник. - К.: 
Знання, 2008. - 388 с.
П.6
1. К. П. Павлик, 
захистила у 2007 році 
канд. дис. на тему 
«Топологічні 
напівгрупи матричних 
одиниць і λ-
розширення Брандта 
топологічних 



напівгруп», за 
спеціальністю 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел. 2. І. Я. Чучман, 
захистив у 2012 році 
канд. дис. на тему 
«Iнверснi напiвгрупи 
часткових iн’єктивних 
перетворень 
нескiнченних множин 
та часткових 
гомеоморфiзмiв 
відрізка», за 
спеціальністю 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел. 3. С. 
О.Бардила, захистив у 
2017 році канд. дис. на 
тему «Повнота 
топологічних 
напівграток і 
напівгруп», за 
спеціальністю 01.01.04 
– геометрія і 
топологія. 4. І. В. 
Пзднякова, захистила 
у 2017 році канд. дис. 
на тему «Структура 
напівгруп часткових 
бієкцій зліченних 
впорядкованих 
множин» за 
спеціальністю 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел. 5. К. М. Пстрий 
(Максимик), 
захистила у 2021 році 
канд. дис. на тему 
«Топологізація та 
розширення груп, 
біциклічних напівгруп 
та їх варіантів» , за 
спеціальністю 01.01.04 
– геометрія і 
топологія.
П.7
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій: 1. Жучок 
Ю. В. Київський 
національни 
університет ім.. Т. 
Шевченка, 2018 р. 2. 
Тоїчкіна О., Іститут 
математики НАНУб 
2019 р. 3. Десятерик 
О.О. Київський 
національни 
університет ім.. Т. 
Шевченка, 2021 р. 4. 
Микицей О. Я., 
Прикарпатський 
національний 
університет Ім. В. 
Стефаника, 2021 р
 П.8
1. Член редколегії, 
відповідальний 
секретар Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
механіко-
математична. 2. Член 
редколегії Journal of 
Semigroup Theory and 
Applications. 3. Член 
редколегії Journal of 
Linear and Topological 
Algebra. 4. 
керівництво 
школярем II-III етапу 



Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (2019, 2020 рр.)
П.13
Прочитано курс 
“Formal languages, 
Automata and codes” 
(2021р.) на факультеті 
прикладної 
математики та 
інформатики, 
спеціальність 
кібербезпека.
П.14
1. Керівник 
студентської наукової 
роботи Соболь 
Олександри Юрівної 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робітю 
2017р. 2. Керівник 
студентської наукової 
роботи Мокрицького 
Тараса 
Володимировича 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робітю 
2018р
П.19
Член Американського 
Математичного 
Товариства (American 
Mathematical Society)

401393 Кропива 
Михайло 
Вікторович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики

2 НД 17 
Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

П.20 
10 років, CyberSecurity 
Operation Center 
(CSOC)

321800 Карпюк 
Роман 
Валентинови
ч

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

6.170101 
безпека 

інформаційних 
і 

комунікаційни
х систем, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

125 
Кібербезпека

3 НД 31 
Інструменти 
SecOps 1

П.20 
6 років, CyberSecurity 
Operation Center 
(CSOC) analyst

321800 Карпюк 
Роман 

асистент, 
Основне 

Факультет 
прикладної 

Диплом 
бакалавра, 

3 НД 34 
Інструменти 

П.20 
6 років, CyberSecurity 



Валентинови
ч

місце 
роботи

математики та 
інформатики

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

6.170101 
безпека 

інформаційних 
і 

комунікаційни
х систем, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 

125 
Кібербезпека

SecOps 2 Operation Center 
(CSOC) analyst

401402 Савченко 
Дмитро 
Володимиро
вич

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

070203 
Прикладна 

фізика

2 НД 27 
Організація ІТ 
на 
підприємстві(I
TIL)

П.20
досвід практичної 
роботи за
спеціальністю 14 років

402125 Куба Наталія 
Ярославівна

Асистент, 
Сумісництв
о

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 

Закрите 
акціонерне 
товариство 

"Львівський 
інститут 

менеджменту", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій

3 НД 8 Основи 
командної 
роботи

П.20
досвід практичної 
роботи за
спеціальністю 13 р.
ТзОВ "Українські 
інформаційні 
технології" , директор 
Центру навчальної

118184 Рикалюк 
Роман 
Євстахович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
кандидата наук 

ФM 037265, 
виданий 

28.09.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
АР003643, 

виданий 
22.05.1996

17 НД 15 
Комп'ютерні 
інформаційні 
мережі

П2.
1. М.І.Стоділка.Задача 
двовимірногопереносу
випромінювання 
длябагаторівневих 
атомів/ 
М.І.Стоділка,Р.Є.Рика
люк //Журнал 
фізичнихдосліджень. 
– 1998. –том 2. – No1. 
– С.427-432.2. 
І.О.Вакарчук.Темпера
турназалежність 
ширинспектральних 
лінійатомів у 
зорянихатмосферах 
/І.О.Вакарчук,Л.М.Ян
ків-
Вітковська,Р.Є.Рикал
юк //Журнал 
фізичнихдосліджень. 
– 1998. –том 2. – No1. 
– С.16-22.3.Ковальчук 
М.М.,Гірняк М.Б., 
РикалюкР.Є. 
Діагностикасонячної 



атмосфериметодомму
льтиплетних ліній// 
Вiсник 
Львiвськогоунiверсите
ту. Серiяфiзична. 
2012.– Вип.47. – 
С.239-247.4. А.І. 
Кардаш,О.М.Костовсь
кий,Р.Є.Рикалюк.Обч
ислювальномуцентру 
університету –40 
років // Вісник ун-ту, 
сер. Прикл.матем.та 
інформ., – Львів: -
2000. – С.127-129.5. 
Ковальчук 
М.М.Динаміка 
тонкоїструктури 22-
літньогомагнітного 
циклусонячної 
активності 
/М.М.Ковальчук,Р.Є.Р
икалюк,М.І.Стоділка,
О.А.Баран, М.Б.Гірняк
// Журнал 
фізичнихдосліджень. 
– 2019. –том 23. – No1. 
– С.1903 (5с)..Пп.3.А) 
Подлевський Б. 
М.,Теорія інформації 
взадачах, підручник 
/Подлевський Б. 
М.,Рикалюк Р. Є. – 
Київ:Центр 
учбовоїлітератури, 
2017. – 271с.;Б) 
Подлевський Б. 
М.,Теорія 
інформації,підручник 
/Подлевський Б. 
М.,Рикалюк Р. Є. – 
Львів:ЛНУ імені 
ІванаФранка, 2018. – 
342 с.Пп.10.П.10. 
Завідувач 
центрумережевих 
технологійта ІТ-
підтримки ЛНУімені 
Івана Франка 
(засумісництвом)Пп.1
3.1. Рикалюк 
Р.Є.Лабораторний(си
муляційний)практику
м з курсу«Архітектура 
ЕОМ».. –Львів, 2015. 
— 57 с.(Електронний 
варіантпосібника).2. 
Рикалюк 
Р.Є.Лабораторнийпра
ктикум з 
курсу«Комп’ютерніме
режі». –Львів, 2015.— 
82 с. 
(Електроннийваріант 
посібника).3. Рикалюк 
Р.Є.Архітектуракомп’
ютерів (текстлекцій) 
/Видавничийцентр 
ЛНУ ім. ІванаФранка, 
2002. — 158 с.Пп.17. 
Науково-
педагогічнийстаж – 
30 років

103624 Венгерський 
Петро 
Сергійович

професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
доктора наук 
ДД 006728, 

виданий 
26.06.2017

26 НД 18 
Комп'ютерна 
графіка

П.1. 1. Kokovska Y., 
Venherskyi P. 
Computer simulation of 
water flow in networks 
on the basis of 
kinematic 
approximation. 
Advanced trends in ra-



dioelecrtronics, 
telecommunications 
and computer 
engineering. 2018. P. 
1282–1286. 2. 
Kokovska Y., Prytula 
M., Venherskyi P. 
Application of finite 
elements method for 
solving variational 
prolems of channel 
flows. Journal of 
numerical and applied 
mathematics. 2017. Vol. 
3(126). P. 75–85. 3. 
Kokovska Y., 
Venherskyi P. 
Investigation of the 
stability for established 
flows in open 
pseudoprismatic 
channels. Eureka: 
physics and engi-
neering. Computer 
sciences and 
mathematics. 2016. Vol. 
5. P. 9–15. 4. 
Venherskyi P. 
Construction and 
research of full balance 
energy of variational 
problem motion 
groundwater flows. 
Eureka: physics and 
engi-neering. Computer 
sciences and 
mathematics. 2017. Vol. 
1 P. 30 – 37. 5. 
Venherskyi P., 
Shynkarenko H. 
Investigation of the 
properties of solution of 
variational problem 
coupled flow of surface 
and groundwaters. 
International Journal of 
Engineering Sciences & 
Research Technology. – 
2016. Vol. 5, Issue 11. P. 
399–403. 
П.2. 1. Венгерський П. 
С., Кирилич В. М., 
Коковська Я. В. 
Рівняння 
поверхневого потоку в 
наближенні 
кінематичної хвилі 
для русел з нері-
вномірним дном. 
Прикладні проблеми 
механіки і 
математики. 2016. 
Вип. 14. С. 31–36. 2. 
Венгерський П.С. 
Чисельне 
дослідження 
математичної моделі 
сумісного стоку 
поверхневих і 
грунтових вод з 
території водозбору/ 
П.С. Венгерський // 
Математичне та 
комп'ютерне 
моделювання. 
Камянець-
Подільський: 
Кам'янець-
Подільський нац. ун-т 
ім. І.Огієнка. Вип.10. - 
2014. - С.33-42. 3. 



Венгерський П.С., 
Шинкаренко Г.А. 
Чисельне 
дослідження 
енергетичних рівнянь 
варіаційної задачі 
розв’язку варіаційної 
задачі ру-ху 
поверхневих і 
грунтових вод. 
Науковий вісник 
Ужгород. ун-ту. 
Сер.матем. і інформ. 
2017. № 2(29). С. 35–
42. 4. Kokovska Y., 
Venherskyi P. 
Numerical Modeling of 
Water Movement in the 
River Network in the 
Selected Area. Modern 
problems of radio 
engineering, 
telecommunications 
and computer science. 
Lviv–Slavske, 2014. P. 
83–85. 5. Венгерський 
П.С., Шинкаренко Г.А. 
Чисельне 
дослідження 
енергетичних рівнянь 
варіаційної задачі 
сумісного руху 
поверхневих і 
підземних водних 
потоків на водозборі. 
Математичне 
моделювання в 
економіці. 2016. № 3–
4(7). С. 132–145. 
П.3. 1. Венгерський 
П.С., Коковська Я.В. 
Геодинаміка водних 
потоків в 
псевдопризматичних 
річкових руслах. 
Сучасні інформаційні 
тех-нології управління 
екологічною 
безпекою, 
природокористування
м, заходами в 
надзвичайних 
ситуаціях: розробки та 
досягнення до 100-
річчя Національної 
академії наук України. 
Колективна 
монографія. / За заг. 
ред. С.О. Довгого. К.: 
ТОВ «Видавництво 
«Юс-тон», 2018. С. 88 
– 95. 2. Інформатика. 
Комп’ютерна техніка. 
Комп’ютерні 
технології: Підручник. 
3-тє вид. – К.: 
Каравела, 2011. – 592 
c. П.4. Захищена 
дисертація 
Трушевського В.М. 
“Чисельне 
моделювання стоку 
мілкої води з поверхні 
водозбору” на 
здобуття ступеня канд. 
фіз.-мат. наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
«математичне 
моделювання та 
обчислювальні 



методи». Дата захисту 
6.07.2014, 
спеціалізова-на рада К 
35.195.01 у Інституті 
прикладних проблем 
механіки та 
математики ім. 
Я.С.Підстригача НАН 
України. 
П.7. Участь у роботі 
Акредитаційної 
комісії МОН України з 
експертизи підготовки 
бакалаврів/магістрів з 
напрямку 
«Комп’ютерні науки» 
та Кібербезпека
П.8. Відповідальний 
редактор Вісника 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка (серія 
прикладна 
математика та 
інформа-тика), член 
редакційної колегії 
збірника наукових 
праць «Електроніка та 
інформаційні 
технології» 
Львівського 
національного універ-
ситету імені Івана 
Франка 
П.11. В.о. вченого 
секретаря 
спеціалізованої ради К 
35.051.07 Фізико- 
математичні науки зі 
спеціальностей: 
01.01.02 – 
диференціальні рів-
няння; 01.01.07 – 
обчислювальна 
математика
 П.13. 2 - навчально-
методичних видання 
П.14. Кіщак Ігор, ІІІ 
місце у Міжнародному 
конкурсі проектів 
студентів, аспірантів і 
викладачів, 
дослідників, які є 
користувачами ГІС від 
ESRI для 
Університетів. 
П.15. Косак О., 
Венгерський П. 
CorelDRAW-
віртуальний 
кольоровий світ. 
L.:БaK, 2000. 142 с. 
1.Venherskyi P. 
Application interval 
iterative methods for 
finding the solutions of 
systems nonlinear 
equations problem of 
the kinematic wave/ 
Venherskyi P., Bartish 
M., Senyo P. // 
Abstracts XXIII 
International 
Conference "Problems 
of decision making 
under uncertainties" . - 
Mukachevo, Ukraine, 
June 27-28. 2014- P. 
24-25. 2.Venherskyi P. 
Investigation stability 



and convergence 
interval iteration 
methods in kinematic 
wave problem./ 
Venherskyi P.S., Bartish 
M.// Abstracts XXIV 
International 
Conference "Problems 
of decision making 
under uncertainties" . - 
Cesky Rudolec, Czech 
Republic, September 1-
5. 2014- P. 14. 3. 
Кокоvska Y. Numerical 
solution of variational 
problems of surface and 
channel flows by finite 
elements method/Y. 
Kokovska, M. Prytula, 
P. Venherskyi// 
Proceedings of the 
International 
Conference “Ukrainian 
Conference on Applied 
Mathematics”, 28 –
30,September,2017. – 
Lviv:PAIS, 2017. – P. 
63-64. 4. Venherskyi P. 
On the mathematical 
model of water flow to 
the selected area // 
XXV International 
Conference “Problems 
of decision making 
under uncertainties” . – 
Skhidnytsia, May 12-15, 
2015. – P. 78-79. 
5.Venherskyi P. On the 
mathematical model of 
shallow water kinematic 
wave approximation/ 
Venherskyi P., 
Kokovska Y. 
//Dynamical System 
Modeling and Stability 
Investigation: “DSMSI-
2015”: Intertational 
Conferece: Abstracts of 
conference reports. May 
27-29. – Kyiv, 2015. – 
P. 28. 
П.17. Науково-
педагогічний стаж – 
34 роки.

152733 Галаджун 
Ярослав 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
безпеки 

життєдіяльност
і

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

1993, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 011708, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015983, 
виданий 

15.12.2005

22 НД 7 Безпека 
життєдіяльност
і та охорона 
праці

Пп.1.1. Tyvanchuk Yu. 
Thecrystal structure 
ofSc5Co2In4 / 
YuriyTyvanchuk, 
NataliyaGulay, Inna 
Bigun,Yaroslav 
Galadzhunand Yaroslav 
Kalychak// Z. 
Naturforsch. 2015.V. 
70(4)b. P. 283–
287.https://doi.org/10.
1515/znb-2014-02162. 
Galadzhun 
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Серія “Комп’ютинґ”. 
Гриф надано 
Міністерством освіти і 
науки України.– Вид-
во „Магнолія – 2006”. 
– Львів – 2010. – 279 
с.
3. Пасічник В.В. 
Математична 
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лінгвістичний аспект 
/ О.В. Годич, М.В. 
Давидов, Ю.В. 
Нікольський, В.В. 
Пасічник., Ю.М. 
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запiзнюючих 
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перетворення Лаґера / 
С. В. Лiтинський, A. O. 
Музичук 
//Математичнi Студiї. 
2015 - Т.44, №2. - 
C.185-203.
2. Litynskyy S. V. On 
the generalized solution 
of the initial-boundary 
value problem with 
Neumann condition for 
the wave equation by 
the use of the retarded 
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and the Laguerre 
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Litynskyy, A. O. 
Muzychuk //Journal of 
Numerical 
(Computational) and 
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(Series "Numerical 
Mathematics"). 2016. - 
№2 (122). - P.21-39.
3. Litynskyy S. On the 
numerical solution of 
the initial boundary 
value problem with 
Neumann condition for 
the wave equation by 
the use of the laguerre 
transform and 
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Muzychuk // Acta 
Mechanica et 
Automatica, The J. of 
Bialystok Techn. Univ. 
– Vol. 10. – N 4. – 2016. 
– P. 285–290.
4. Літинський С. В. 
Про поєднання 
перетворення Лаґерра 
і методу граничних 
елементів для 
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з ядром із 
запізненням / 
Лiтинський С. В., 
Музичук Ю. A., 
Музичук A. O. //Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля. 2016. – 59, № 3. 
– С. 89-101.
5. Hlova A.R. Coupling 
of Laguerre Transform 
and Fast BEM for 
solving Dirichlet initial-
boundary value 
problems for the wave 
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Muzychuk //J. of 
Computational and 
Appl. Math. – 2018. – 
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Режим доступу: 
http://jnam.lnu.edu.ua



/pdf/y2018_no2(128)_
art04_hlova_litynskyy_
muzychuk_muzychuk.p
df
П.2
1. Літинський В.О., 
Кіселик О.В., 
Шевченко Т.Г., 
Літинський С.В. 
Спосіб визначення 
вертикальної 
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дистанційного 
навчання IUDICO. 
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Direct and inverse 
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electromagnetic and 
acoustic wave theory 
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204-207.
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Матеріали ХVІV 
Всеукр. наук. конф. 
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XVIII Міжнародний 
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“Геоінформаційний 
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Muzychuk A. Retarded 
Potentials and Laguerre 
Transform for Initial-
Boundary Value 
Problems for the Wave 
Equation// 20th IEEE 
International 
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Direct and Inverse 
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Electromagnetic and 
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(DIPED-2015). – Lviv: 
Pidstryhach IAPMM of 
NASU. – 2015. – P. 139-
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«Геофорум – 2015». 
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Яворів. 22-24 квітня 
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нальногоуніверситету
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залученнячитача до 
співпраці завтором у 
сучасномуангломовно
мудискурсіпрограмува
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8-3)
9.Вайганг Г.О., 
Пєрєпєліна Ю. В. 
Підвищення рівня 
екологічної свідомості 
викладачів засобами 
e-learning. /Екологічні 
засади 
збалансованого 
регіонального 
розвитку: Зб. наук. 
праць за матеріалами 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 10 – 11 
травня 2016 року – 
Івано-Франківськ: 
Симфонія Форте, 
2016. 23-26.
10.Вайганг Г.О., 
Перетятько Н. А. 
Інформаційно-
просвітницькі акції – 
інструмент 
підвищення рівня 
екологічної 
інформованості 
населення./ 
Екологічні засади 
збалансованого 
регіонального 



розвитку: Зб. наук. 
праць за матеріалами 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, 10 – 11 
травня 2016 року – 
Івано-Франківськ: 
Симфонія Форте, 
2016. 26-29.
11.Вайганг А.А. 
Оценка 
эффективности 
управления 
экологическими 
знаниями в системе 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров. / Сахаровские 
чтения 2017 года: 
экологические 
проблемы XXI века = 
Sakharov readings 
2017:  environmental 
problems of the XXI 
century : материалы 
17-й международной 
научной 
конференции, 18-19 
мая 2017 г., г. Минск, 
Республика Беларусь : 
в 2 ч. / Междунар. гос. 
экол. ин-т им. А. Д. 
Сахарова Бел. гос. ун-
та; редкол.. С. Е. 
Головатый [и др.] ; 
под ред. д-ра ф.-м. н., 
проф. С. А. Маскевича, 
д-ра с.-х. н., проф. С. 
С. Позняка. - Минск : 
Изд-во, 2017. - Ч. 1. 
С.44.
П.14 Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
у Всеукраїнському 
конкурсі студентів і 
молодих вчених 
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС 
У РАЦІОНАЛЬНОМУ 
ПРИРОДОКОРИСТУВ
АННІ»:
2017 р.: 
а.2 місце: Притика К. 
О. Оцінка та 
прогнозування впливу 
транспортного потоку 
на стан шумового 
забруднення 
автомагістралей м. 
Києва
b/3 місце: Комар К.В. 
Екологічні аспекти 
впливу дорожніх умов 
на безпеку 
транспортної системи 
м. Києва
c/3 місце: Ільчук А.В. 
Порівняльна еколого-
економічна оцінка 
транспортних систем 
України та Австрії
2018 р.: 
1 місце: Комар К.В. 
Вплив 
експлуатаційних 
показників якості 
дороги на рівень 
забруднення 
придорожнього 
середовища



2021-2022 рік: 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт
125 Кібербезпека – 
«Дослідження методів 
захисту та алгоритмів 
шифрування баз 
даних» Собчук А.В. (1 
місце) 
121 Інженерія 
програмного 
забезпечення – 
«Розробка телеграм-
боту для студентів 
«Інформаційний 
ресурс Університету 
банківської справи» 
Мудрик Б.О. (1 місце)
П.20 2003 – 2006 – 
Керівник групи 
тестового контролю 
знань Центру 
інформаційних 
технологій 
(Університет КРОК)
2006-2008 рр. – 
Завідувач навчально 
методичного відділу 
моніторингу якості 
освіти  (Університет 
КРОК)
2011 – 2013 рр. – 
Інженер-програміст І 
категорії 
Міжнародного 
освітнього центру 
інформаційних 
технологій 
(Національний 
транспортний 
університет)
Журнал «Watches in 
Ukraine. Luxlife» з 
2017 року по даний 
час.

420774 Пелешко 
Дмитро 
Дмитрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
доктора наук 
ДД 009225, 

виданий 
23.02.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014121, 
виданий 

04.04.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004476, 
виданий 

18.04.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 008924, 

виданий 
10.10.2013

25 НД33  
Програмуванн
я паралельних 
обчислень

П.1
1. Vynokurova, O., 
Peleshko, D., Zhernova, 
P., Perova, I., 
Kovalenko, A. Solving 
fraud detection tasks 
based on wavelet-neuro 
autoencoder // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 2021, 1246 
AISC, с. 535-546

2. Vynokurova O., 
Peleshko D., Peleshko 
M. Hybrid Deep 
Convolutional Neural 
Network with 
Multimodal Fusion // 
In: Babichev S., 
Peleshko D., 
Vynokurova O. (eds) 
Data Stream Mining & 
Processing. DSMP 
2020. Communications 
in Computer and 
Information Science, 
vol 1158. P 62-78 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-61656-4_9
3. Vynokurova, O., 
Peleshko, D. Hybrid 



multidimensional deep 
convolutional neural 
network for multimodal 
fusion // 
Proceedings of the 
2020 IEEE 3rd 
International 
Conference on Data 
Stream Mining and 
Processing, DSMP 
2020, 2020, с. 131-135, 
9204215
4. Vynokurova O., 
Peleshko D., 
Bondarenko O., 
Serzhantov V., 
Peleshko, M. Hybrid 
machine learning 
system for solving fraud 
detection tasks// 
Proceedings of the 
2020 IEEE 3rd 
International 
Conference on Data 
Stream Mining and 
Processing, DSMP 
2020, 2020, с. 1-5.
5. Vynokurova O., 
Bodyanskiy Ye., 
Peleshko D.,
Rashkevych Yu. Dolotov 
A. Online time series 
changes detection based 
on neuro-fuzzy 
approach // Predictive 
Maintenance in 
Dynamic Systems. 
Advanced Methods, 
Decision Support Tools 
and Real-World 
Applications”. Editors 
Edwin Lughofer • 
Moamar Sayed-
Mouchaweh. Springer 
Nature Switzerland 
2019, P. 131-166
П.2
1.Патент на корисну 
модель 114018 
Україна, G06K 9/36 
(2006.01), G06K 9/42 
(2006.01), G06K 9/60 
(2006.01) Спосіб зміни 
роздільної здатності у 
випадку двох вхідних 
зображень № 
UA114018U. 
Веретеннікова Н.В., 
Рашкевич Ю. М., 
Ізонін І. В., Пелешко 
Д. Д., Батюк Д. А.
2.Патент на корисну 
модель 114016 
Україна, G06K 9/36 
(2006.01) Спосіб зміни 
роздільної здатності 
зображення № 
UA114016U. 
Веретеннікова Н.В., 
Рашкевич Ю. М., 
Ізонін І. В., Пелешко 
Д. Д., Батюк Д. А., ,Дук 
В.В
П.3
1. Пелешко Д. Д. 
Вибрані методи 
передискретизації 
цифрових зображень : 
монографія / Д. Д. 
Пелешко, Р. О. 
Ткаченко, І. Г. Цмоць, 



І. В. Ізонін – Львів: 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2019. – 200 с. ISBN 
978-617-7617-28-9
2. Бодянський Є.В., 
Пелешко Д.Д., 
Винокурова О.А., 
Машталір С.В., Іванов 
Ю.С. Аналіз та 
обробка потоків даних 
засобами 
обчислювального 
інтелекту. Монографія 
– Львів:: видавництво 
НУ ЛП. 2016. - 236с
П.4
1.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д. 
Конспект лекцій з 
курсу «Методи 
синтезу та 
оптимізації» для 
студентів базового 
напряму 
«Комп’ютерні науки», 
Ч.2. Львів, 2013. 
(Самвидав. реєстр. 
номер  – 84с., реєстр. 
номер №4946 від 
27.05.2013)
2.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д., Кривий 
Р.З. Методичні 
вказівки № 1 з курсу 
«Методи 
багатокритеріальної 
оптимізації» для 
студентів 
спеціальності 
8.05010103 "Системне 
проектування", Львів, 
2013. (Самвидав. 
реєстр. номер №4944 
від 27.05.2013. – 23с.)
3.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д. 
Методичні вказівки 
№ 7 з курсу 
"Математичне 
моделювання в САПР" 
для студентів базового 
напряму 6.050101 
"Комп’ютерні науки". 
– Львів: Самвидав 
кафедри САП 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, реєстр. 
номер № 4945 від 
27.05.2013. – 26 с.
П.5
2011 р. — Доктор наук 
(технічні науки) 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка».
Тема дисертації: 
Моделі, методи та 
засоби обробки 
наборів зображень,  
05.13.23 «Системи та 
засоби штучного 
інтелекту

1996 р. — Кандидат 
наук (технічні науки) 
Державний 
університет 
«Львівська 



політехніка», 
Тема дисертація: 
«Розробка методів 
аналізу перехідних 
процесів 
електромагнітних 
перетворювачів 
систем керування з 
урахуванням вихрових 
полів.» Спеціальність 
05.13.08: 
«Комп’ютери, системи 
та мережі, елементи 
та засоби комп’ютерів 
та систем керування»
П.6
Науковий керівник:
1. Ізонін Іван, к.т.н., 
05.13.23 — системи та 
засоби штучного 
інтелекту, МЕТОДИ 
ТА ЗАСОБИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАДВИСОКОЇ 
РОЗДІЛЬНОЇ 
ЗДАТНОСТІ 
ЗОБРАЖЕНЬ З 
ФЛУКТУАЦІЙНОЮ 
ФУНКЦІЄЮ 
ІНТЕНСИВНОСТІ, 
дата захисту 
11.03.2016
2. Іванов Юрій, к.т.н., 
05.13.23 - системи та 
засоби штучного 
інтелекту, СУПРОВІД 
ДИНАМІЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ У 
ВІДЕОПОТОКАХ 
РОЗПОДІЛЕНИХ 
СИСТЕМ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕ
ННЯ, дата захисту 
27.08.2015.
3. Клювак Андрій, , 
к.т.н., 05.13.23 - 
системи та засоби 
штучного інтелекту, 
Методи усунення 
локальних спотворень 
зображень, дата 
захисту 29.11.2013 р.
4. Пелех Юрій, к.т.н., 
05.13.23 - системи та 
засоби штучного 
інтелекту, МЕТОДИ 
ТА ЗАСОБИ 
МАРКЕРУВАННЯ 
МОВНИХ СИГНАЛІВ, 
27.08.2015 р.
П.7
Офіційний оппонент  
більше ніж 15 
дисертацій
Член постійної 
спеціалізованої ради 
Д 64.052.11 ХНУРЕ
П.19
IEEE Member
П.20
Senior Data Scientist, 
GeoGuard, 2019-2021. 
Виконання проектів, 
що пов’я зані з 
кібербезпекою в 
ігровом бізненсі, 
виявлення аномалій в 
поведінці ігроків, 
виявлення виявлення 
шахрайства методами 
машинного навчання.



З 2008 р. - Global Logic 
Senior trainer, Global 
Logic, Львів, Україна
З 2021 р  - Machine 
Learning R&D 
Scientist, Team Lead, 
Primex Lab,  
Виконання проектів, 
що повязані з 
блокчейн технологією 
і децентралізованими 
біржами.
З 2021 р. - Machine 
Learning R&D 
Scientist, Team Lead, 
Adoriasoft. Виконання 
проектів, що повязані 
з стеганографією 
медіаконтету на базі 
методів машинного 
навчання

321773 Трушевський
Валерій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
080202 

Прикладна 
математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026521, 
виданий 

10.11.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021922, 
виданий 

23.12.2008

21 НД29 
Математична 
криптологія

П.1
1.Vengerskyi P, 
Trushevskyi V. 
Numerical modelling of 
shallow water flow in 
hydrodynamic 
approximations // 
Journal of 
Computational & 
Applied Mathematics. 
№2 (116), 2014. – P. 
152 – 166
2.Trushevsky V., 
Shynkarenko H., 
Shcherbyna N. 
Application of neural 
networks to the non-
stationary heat 
conductivity problems 
// “Обчислювальні 
методи і системи 
перетворення 
інформації”: збірник 
праць наук. техн. 
конф., Львів, 7-8 
жовтня 2010 р. – 
Львів: ФМІ НАНУ, 
2010. – С. 20 – 23.
3.Трушевський В., 
Щербина Н. 
Застосування штучних 
нейронних мереж до 
розв’язування задач 
математичної фізики 
// Обчислювальні 
методи і системи 
перетворення 
інформації: зб. праць 
наук. техн. конф., 
Львів, 4-5 жовтня 
2012 р., Львів: ФМІ 
НАНУ, 2012. – С. 54–
57.
4.Трушевський В., 
Щербина Н. 
Застосування штучних 
нейронних мереж на 
основі РБФ до 
розв’язування задач 
механіки // Сучасні 
проблеми механіки та 
математики: збірник 
наукових праць / під 
заг. ред. Р. М. 
Кушніра, Б. Й. 
Пташника – Львів: 
ІППММ ім. Я. С 
Підстригала НАН 
України, 2013. – Т. 3. – 
С. 64 – 66.



5.Трушевський В., 
Шинкарнко Г.  
Розпаралелена 
апроксимація 
еліптичних крайових 
задач штучною 
нейромережею з 
радіально-базисними 
функціями // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія 
прикладна 
математика та 
інформатика. Вип. 22, 
2014. – С. 108 – 117;
П.3.
1.Трушевський В.М. 
Мови програмування 
для штучного 
інтелекту: 
програмування мовою 
Prolog: навч. посібник 
// Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2009. – 150с. 
(Рекомендовано 
Міністер-ством  освіти 
і науки України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закла-дів. 
Лист №1.4/18-Г-2307 
від 05.11.08).
2.Трушевський В.М., 
Шинкаренко Г.А., 
Щербина Н.М. Метод 
скінченних елементів і 
штучні нейронні 
мережі: теоретичні 
аспекти та 
застосування: 
монографія. – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2014. – 396с.
 П.5
Захищена 
кандидатська 
дисертація “Чисельне 
моделювання стоку 
мілкої води з поверхні 
водозбору” на 
здобуття ступеня канд. 
фіз.-мат. наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
«математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи». Дата захисту 
6.07.2004, 
спеціалізована рада К 
35.195.01 у Інституті 
прикладних проблем 
механіки та 
математики ім. 
Я.С.Підстригача НАН 
України.
П.20
Розробник 
програмного 
забезпечення, 
Архітектор 
програмного 
забезпечення в 
компанії Intellias з 
2015р

401284 Гутік Олег 
Володимиро
вич

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
кандидата наук 

KH 013291, 
виданий 

19 НД11 
Обчислювальн
а геометрія та 
алгебра

П.1
1. S. Bardyla, O. Gutik, 
and A. Ravsky, H-closed 
quasitopological 



07.03.1997, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
120888, 
виданий 

23.12.2008, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
002971, 
виданий 

21.05.2003

groups, Topology and 
its Applications 217 
(2017), P. 51-58 (doi: 
10.1016/j.topol.2016.12.
003, MR3591199, Zbl 
1354.22002, 
arXiv:1506.08320).
2. O. Gutik, Topological 
properties of Taimanov 
semigroups, 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 
Kirichenko, July 3-7, 
2017, Kyiv, Ukraine. 
Abstracts, Kyiv, 2017, P. 
51.
3. A. Savchuk, and O. 
Gutik, On the 
semigroup ID∞, 11th 
International Algebraic 
Conference in Ukraine 
dedicated to the 75th 
anniversary of V. V. 
Kirichenko, July 3-7, 
2017, Kyiv, Ukraine. 
Abstracts, Kyiv, 2017, P. 
119.
4. O. Gutik, Around 
compact 
(semi)topological 
semigroups, XII-та 
літня школа, 
"Алгебра, топoлогія, 
аналіз", 10-23 липня 
2017р., с. Колочава, 
Закарпатська обл., 
Міжгірський р-н, 
Україна. Тези 
доповідей. Київ, 2017, 
С. 32.
5. O. Gutik, On feebly 
compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
International 
Conference in 
Functional Analysis 
dedicated to the 125th 
anniversary of Stefan 
Banach, Ukraine, 18-23 
September 2017. Book 
of Abstracts, Lviv. 2017, 
P. 62.
6. T. Mokrytskyi, and 
O. Gutik, On the 
semigroup of order 
isomorphisms of 
principal filters of a 
power of the integers, 
International 
Conference in 
Functional Analysis 
dedicated to the 125th 
anniversary of Stefan 
Banach, Ukraine, 18-23 
September 2017. Book 
of Abstracts, Lviv. 2017, 
P. 74.
7. О. Гутік, А. Савчук, 
Про напівгрупу ID∞, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 83 (2017), 5-
19 (arXiv:1904.06644).
8. O. Gutik, On feebly 
compact 
semitopological 



symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 83 (2017), 
42-57 
(arXiv:1708.02064).
9. T. O. Banakh, and O. 
V. Gutik, International 
conference in functional 
analysis dedicated to 
the 125th anniversary of
Stefan Banach, 
Математичні Студії 48 
(2017), no. 2, 220-221.
10. O. Gutik, and K. 
Maksymyk, On variants 
of the bicyclic extended 
semigroup, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 84 (2017), 
22-37 
(arXiv:1805.04995).
11. T. Banakh, and O. 
Gutik, The 
International 
Conference in 
Functional Analysis 
dedicated to the 125th 
anniversary of Stefan 
Banach, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 84 (2017), 
126-127.
12. O. Gutik, On locally 
compact 
semitopological 0-
bisimple inverse ω-
semigroups, 
Topological Algebra 
and its Applications 6 
(2018), 77-101 (doi: 
10.1515/taa-2018-
0008, MR3794938, Zbl 
1421.22001, 
arXiv:1703.01434).
13. A. Савчук, O. Гутік, 
Напівгрупа часткових 
коскінченних 
ізометрій натуральних 
чисел, Cучасні 
проблеми механіки та 
математики: збірник 
наукових праць у 3-х 
т. / за заг. ред. А. М. 
Самойленка та Р. М. 
Кушніра 
[Електронний ресурс], 
Інститут прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я. С. 
Підстригача НАН 
України. Львів, 2018. 
Том 3. С. 233, 
http://www.iapmm.lviv
.ua/mpmm2018.
14. O. Sobol, and O. 
Gutik, On feebly 
compact 
semitopological 
semilattice expnλ,, 
Cучасні проблеми 
механіки та 
математики: збірник 
наукових праць у 3-х 
т. / за заг. ред. А. М. 
Самойленка та Р. М. 
Кушніра 



[Електронний ресурс], 
Інститут прикладних 
проблем механіки і 
математики ім. Я. С. 
Підстригача НАН 
України. Львів, 2018. 
Том 3. С. 262-263, 
http://www.iapmm.lviv
.ua/mpmm2018.
15. O. Gutik, Feebly 
compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Conference “Dynamical 
methods in Algebra, 
Geometry and 
Topology”, 4-6 July, 
2018. Udine, Italy. P. 4, 
https://dagt.uniud.it/a
bstracts/.
16. O. Gutik, and O. 
Krokhmalna, The 
monoid of monotone 
injective partial 
selfmaps of the poset 
(ℕ3,≤) with cofinite 
domains and images, 
The 13-th Summer 
School "Analysis, 
Topology and 
Applications", 29 July - 
11 August, 2018, 
Vyzhnytsya, Chernivtsi 
region, Ukraine. Book 
of Abstracts, Chernivtsi, 
2018, P. 14-15.
17. O. Gutik, and A. 
Ravsky, On old and new 
classes of feebly 
compact spaces, The 13-
th Summer School 
"Analysis, Topology and 
Applications", 29 July - 
11 August, 2018, 
Vyzhnytsya, Chernivtsi 
region, Ukraine. Book 
of Abstracts, Chernivtsi, 
2018, P. 15-17.
18. K. Maksymyk, and 
O. Gutik, On variants of 
the bicyclic extended 
semigroup, The 13-th 
Summer School 
"Analysis, Topology and 
Applications", 29 July - 
11 August, 2018, 
Vyzhnytsya, Chernivtsi 
region, Ukraine. Book 
of Abstracts, Chernivtsi, 
2018, P. 29-32.
19. O. Gutik, On feeble 
compact 
(semi)topological 
semigroups, Joint 
meeting of the Italian 
Mathematical Union, 
the Italian Society of 
Industrial and Applied 
Mathematics and the 
Polish Mathematical 
Society, Wrocław, 17-20 
September 2018. 
Abstracts. Wrocław, 
2018, P. 221.
20. О. Гутік, А. Савчук, 
Напiвгрупа часткових 
коскiнченних 
iзометрiй натуральних 
чисел, Буковинський 



математичний журнал 
6 (2018), no. 1-2, 42-51 
(doi:10.31861/bmj2018.
01.042, Zbl 
1424.22002, 
arXiv:1904.06638).
21. O. Gutik, and A. 
Ravsky, On old and new 
classes of feebly 
compact spaces, Вісник 
Львівського 
університету.
Серія мех.-мат. 85 
(2018), 48-59 
(arXiv:1804.07454).
22. О. Гутік, Урочиста 
Академія, присвячена 
150-й річниці від дня 
народження Георгія 
Вороного, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 85 (2018), 
139.
23. Т. Банах, Б. 
Бокало, В. Бридун, О. 
Гринів, І. Гуран, О. 
Гутік, Н. Мазуренко, 
К. Максимик, О. 
Никифорчин, Я. 
Притула, О. Равський, 
Я. Холявка, Михайло 
Михайлович Зарічний 
(до 60-річчя з дня 
народження), Visn. 
L'viv. Univ., Ser. Mekh.-
Mat. 86 (2018), 3-38.
24. О. Гутік, К. 
Мельник, Напiвгрупа 
зiркових часткових 
гомеоморфiзмiв 
скiнченновимiрного 
евклiдового простору, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 86 (2018), 
91-102 (doi: 
10.30970/vmm.2018.86
.091-102, 
arXiv:1905.10736).
25. О. Гутік, Урочиста 
Академія, присвячена 
65-и річчю механіко-
математичного 
факультету, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 86 (2018), 
157.
26. O. Gutik, and O. 
Sobol, On feebly 
compact 
semitopological 
semilattice expnλ, 
Математичні методи 
та фізико-механічні 
поля 61 (2018), №3, 
16-23; reprinted 
version: Journal of 
Mathematical Sciences 
254, №1 (2021), P. 13-
20 (doi: 
10.1007/s10958-021-
05284-8 (MR4229020, 
Zbl 1438.20073, 
arXiv:1804.08239).
27. O. Gutik, and K. 
Melnyk, The semigroup 
of star partial 
homeomorphisms of a 
finite deminsional 



Euclidean space, 
International scientific 
conference "Algebraic 
and geometric methods 
of analysis", May 28 - 
June 3, 2019, Odesa, 
Ukraine. Abstracts. 
Odesa, 2019, P. 25.
28. O. Gutik, and O. 
Sobol, Extensions of 
semigroups by 
symmetric inverse 
semigroups ofa 
bounded finite rank, 
International scientific 
conference "Algebraic 
and geometric methods 
of analysis", May 28 - 
June 3, 2019, Odesa, 
Ukraine. Abstracts. 
Odesa, 2019, P. 26.
29. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On inverse 
submonoids of the 
monoid of almost 
monotone injective co-
finite partial selfmaps 
of positive integers, 
"Banach Spaces and 
their Applications", 
International 
conference dedicated to 
70th anniversary of 
Professor Anatolij 
Plichko, 25 - 30 June, 
2019; Lviv, Ukraine. 
Book of Abstracts. 
Ivano-Frankivsk, 2019, 
P. 45-46.
30. O. Gutik, On 
inverse submonoids of 
the monoid of almost 
monotone injective co-
finite partial selfmaps 
of positive integers, The 
XII International 
Algebraic Conference in 
Ukraine, July 02-06, 
2019, Vinnytsia, 
Ukraine. Abstracts. 
Vinnytsia, 2019, P. 42-
43.
31. P. Khylynskyi, and 
O. Gutik, On Bruck-
Reilly λ-extensions of 
semigroups, The XII 
International Algebraic 
Conference in Ukraine, 
July 02-06, 2019, 
Vinnytsia, Ukraine. 
Abstracts. Vinnytsia, 
2019, P. 51.
32. O. Gutik, and K. 
Maksymyk, On a 
semitopological 
extended bicyclic 
semigroup with 
adjoined zero, Set-
theoretic methods in 
topology and real 
functions theory, The 
conference is dedicated 
to the 80th birthday of 
Lev Bukovský. 
September 9-13, 2019, 
Košice. Abstracts. 
Košice, 2019, P. 31-32.
33. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of a 



finite power of positive 
integers with the usual 
metric, International 
Conference "Morse 
theory and its 
applications", dedicated 
to the memory and 70th
anniversary of 
Volodymyr Vasylyovych 
Sharko (25.09.1949-
07.10.2014). Institute 
of Mathematics of 
National Academy of 
Sciences of Ukraine, 
Kyiv, Ukraine, 
September 25-28, 2019. 
Kyiv, 2019, P. 13-15.
34. O. Gutik, and O. 
Sobol, Extensions of 
semigroups by 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 87 (2019), 5-
36 (doi: 
10.30970/vmm.2019.87
.005-036, 
arXiv:1906.08329).
35. O. Гутік, Я. 
Притула, Академія, 
присвячена пам'яті 
Юзефа Пузини (1856-
1919), Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 87 (2019), 
122-123.
36. Т. Банах, О. 
Гринів, O. Гутік, М. 
Зарічний, 
Міжнародна 
конференція "Banach 
Spaces and their 
Applications", 
присвячена 70-й 
річниці з дня 
народження Анатолія 
Миколайовича 
Плічка, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 87 (2019), 
124-125.
37. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On inverse 
submonoids of the 
monoid of almost 
monotone injective co-
finite partial selfmaps 
of positive integers, 
Карпатські 
математичні 
публікації 11, №2 
(2019), 296-310 (doi: 
10.15330/cmp.11.2.296-
310, MR4049629, Zbl 
1474.20121, 
arXiv:1904.11802).
38. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕn 
with the usual metric, 
Праці міжнародного 
геометричного 
центру, 12, №3 (2019), 
54-68 (doi: 
10.15673/tmgc.v12i3.155
3, MR4053279, Zbl 



1452.20058, 
arXiv:1909.08823).
39. O. Gutik, and K. 
Maksymyk, On a 
semitopological 
extended bicyclic 
semigroup with 
adjoined zero, 
Математичні методи 
та фізико-механічні 
поля 62 (2019), №4, 
28-38 
(arXiv:1911.05977).
40. O. Gutik, and O. 
Krokhmalna, The 
monoid of monotone 
injective partial 
selfmaps of the poset 
(ℕ3,≤) with cofinite 
domains and images, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 88 (2019), 
32-50 (doi: 
10.30970/vmm.2019.88
.032-050, 
arXiv:2006.04481).
41. O. Гутік, 
Шотландська книга: 
минуле, сьогодення, 
майбутнє, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 88 (2019), 
167.
42. O. Gutik, and T. 
Mokrytskyi, The 
monoid of order 
isomorphisms between 
principal filters of ℕn, 
European Journal of 
Mathematics 6, №1 
(2020), 14-36 
(https://doi.org/10.100
7/s40879-019-00328-
5, MR4071454, 
arXiv:1802.03598).
43. T. Banakh, S. 
Bardyla, I. Guran, O. 
Gutik, and A. Ravsky, 
Positive answers for 
Koch's problem in 
special cases, 
Topological Algebra 
and its Applications 8 
(2020), 76-87 
(https://doi.org/10.1515
/taa-2020-0007, Zbl 
1441.22003, 
MR4083576, 
arXiv:1902.08895).
44. S. Bardyla, and O. 
Gutik, On the lattice of 
weak topologies on the 
bicyclic monoid with 
adjoined zero, 
International 
mathematical 
conference dedicated to 
the 60th anniversary of 
the department of 
algebra and 
mathematical logic of 
Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv. Book of Abstracts. 
July 14–17, 2020. Taras 
Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, 
2020. P. 16.
45. S. Bardyla, and O. 



Gutik, On the lattice of 
weak topologies on the 
bicyclic monoid with 
adjoined zero, Algebra 
and Discrete 
Mathematics 30, №1 
(2020), 26-43 
(http://dx.doi.org/10.1
2958/adm1459, 
MR4195403, 
arXiv:1908.04566).
46. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with the usual metric, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 89 (2020) 17-
30 (doi: 
10.30970/vmm.2020.89
.017-030, Zbl 
1474.20127, 
arXiv:2008.03159).
47. O. Гутік, Топологія 
у Львівському 
університеті, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 89 (2020), 
123-124.
48. О. Гутік, М. 
Михаленич, Про одне 
узагальнення 
бiциклiчного моноїда, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 90 (2020), 5-
19 (doi: 
10.30970/vmm.2020.90
.005-019, 
arXiv:2107.14118).
49. О. Гутік, П. 
Хилинський, 
Поліциклічні 
розширення 
напівгруп, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 90 (2020), 
20-47 (doi: 
10.30970/vmm.2020.90
.020-047, 
arXiv:2107.14408).
50. O. Gutik, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with a bounded finite 
noise, Contemporary 
Mathematics in Kielce 
2020, February 24-27, 
2021, Kielce, Poland. 
https://cmk2020.ujk.ed
u.pl/schedule.
51. O. Gutik, and P. 
Khylynskyi, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with a bounded finite 
noise, International 
Online Conference 
"Algebraic and 
Geometric Methods of 
Analysis", dedicated to 
the memory of Yuriy 
Trokhymchuk 
(17.03.1928-
18.12.2019). May 25-28, 
2021, Odesa, Ukraine. 
Abstracts, P. 48-49.
52. O. Gutik, and M. 



Mykhalenych, On some 
generalization of the 
bicyclic monoid, 
International Online 
Conference "Algebraic 
and Geometric Methods 
of Analysis", dedicated 
to the memory of Yuriy 
Trokhymchuk 
(17.03.1928-
18.12.2019). May 25-28, 
2021, Odesa, Ukraine. 
Abstracts, P. 50.
53. O. Gutik, On some 
generalization of the 
bicyclic monoid, 
International 
Conference "Dynamics 
of (Semi-)Group 
Actions". June 22-25, 
2021, Łódz, Poland, 
Abstracts, P. 11.
54. O. Gutik, Around 
the bicyclic monoid, 
The 13th International 
Algebraic Conference in 
Ukraine. July 6-9, 
2021, Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv, Kyiv, 2021, Book 
of Abstracts, P. 38. 
Video: Video:
55. O. Gutik, and A. 
Savchuk, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with the usual metric, 
The 13th International 
Algebraic Conference in 
Ukraine. July 6-9, 
2021, Taras Shevchenko 
National University of 
Kyiv, Kyiv, 2021, Book 
of Abstracts, P. 39.
56. T. Banakh, S. 
Bardyla, and O. Gutik, 
The Lawson number of 
a semitopological 
semilattice, Semigroup 
Forum 103, №1 (2021), 
24–37 
(https://doi.org/10.100
7/s00233-021-10184-z, 
MR4276603, 
arXiv:1910.00436).
57. O. Гутік, І. 
Позднякова, Про 
напiвгрупу, 
породжену 
розширеною 
бiциклiчною 
напiвгрупою та ω-
замкненою сiм'єю, 
XXVI Міжнародна 
наукова конференція 
“Сучасні проблеми 
прикладної 
математики та 
компютерних наук 
APAMCS-2021” , 27-28 
вересня 2021 р., Львів. 
Праці, Львів, 2021, С. 
95-97.
58. O. Gutik, and P. 
Khylynskyi, On the 
monoid of cofinite 
partial isometries of ℕ 
with a bounded finite 
noise, Proceedings of 
the Contemporary 
Mathematics in Kielce 



2020, ed. Szymon 
Walczak. Jan 
Kochanowski University 
in Kielce, Poland. 
February 24-27, 2021. 
Sciendo, De Gruyter 
Poland Sp. z o.o. 
Warsaw, Poland, 2021, 
P. 127-144 
(https://doi.org/10.247
8/9788366675360-010, 
arXiv:2104.14149).
59. O. В. Гутік, І. В. 
Позднякова, Про 
напiвгрупу, 
породжену 
розширеною 
бiциклiчною 
напiвгрупою та ω-
замкненою сiм'єю, 
Математичні методи 
та фізико-механічні 
поля 64, №1 (2021), 
21–34 
(arXiv:2107.14075).
60. О. Гутік, М. 
Михаленич, Про 
груповi конгруенцiї на 
напiвгрупi Ɓωℱ та її 
гомоморфнi ретракти 
у випадку коли сiм'я ℱ 
складається з 
непорожнiх 
iндуктивних 
пiдмножин у ω, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 5-
27 (arXiv:2108.09543).
61. O. Gutik, A note on 
feebly compact 
semitopological 
symmetric inverse 
semigroups of a 
bounded finite rank, 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
40-53 
(arXiv:2202.08308).
62. О. Бугрій, O. Гутік, 
О. М. Кінаш 
(21.05.1964-
13.02.2021), Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
105-106.
63. О. Бугрій, O. Гутік, 
М. Заболоцький, М. І. 
Бугрій (10.09.1948-
24.04.2021), Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
107-108.
64. O. Гутік, Я. 
Притула, Березневе 
засідання 
Математичної комісії 
Наукового товариства 
імені Тараса 
Шевченка, Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
мех.-мат. 91 (2021), 
109.
65. O. Gutik, and P. 
Khylynskyi, On a locally 
compact 
semitopological monoid 



of cofinite partial 
isometries of ℕ with 
adjoined zero, 
International Algebraic 
Conference "At the End 
of the Year" 2021. 
December 27-28, 2021, 
Kyiv, Ukraine. 
Abstracts, P. 13.
П.3
І. Й. Гуран, О. В. Гутік, 
Математика для 
економістів-
міжнародників: 
Підручник. - К.: 
Знання, 2008. - 388 с.
П.6
1. К. П. Павлик, 
захистила у 2007 році 
канд. дис. на тему 
«Топологічні 
напівгрупи матричних 
одиниць і λ-
розширення Брандта 
топологічних 
напівгруп», за 
спеціальністю 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел. 2. І. Я. Чучман, 
захистив у 2012 році 
канд. дис. на тему 
«Iнверснi напiвгрупи 
часткових iн’єктивних 
перетворень 
нескiнченних множин 
та часткових 
гомеоморфiзмiв 
відрізка», за 
спеціальністю 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел. 3. С. 
О.Бардила, захистив у 
2017 році канд. дис. на 
тему «Повнота 
топологічних 
напівграток і 
напівгруп», за 
спеціальністю 01.01.04 
– геометрія і 
топологія. 4. І. В. 
Пзднякова, захистила 
у 2017 році канд. дис. 
на тему «Структура 
напівгруп часткових 
бієкцій зліченних 
впорядкованих 
множин» за 
спеціальністю 01.01.06 
– алгебра та теорія 
чисел. 5. К. М. Пстрий 
(Максимик), 
захистила у 2021 році 
канд. дис. на тему 
«Топологізація та 
розширення груп, 
біциклічних напівгруп 
та їх варіантів» , за 
спеціальністю 01.01.04 
– геометрія і 
топологія.
П.7
Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій: 1. Жучок 
Ю. В. Київський 
національни 
університет ім.. Т. 
Шевченка, 2018 р. 2. 
Тоїчкіна О., Іститут 
математики НАНУб 
2019 р. 3. Десятерик 



О.О. Київський 
національни 
університет ім.. Т. 
Шевченка, 2021 р. 4. 
Микицей О. Я., 
Прикарпатський 
національний 
університет Ім. В. 
Стефаника, 2021 р
 П.8
1. Член редколегії, 
відповідальний 
секретар Вісника 
Львівського 
університету. Серія 
механіко-
математична. 2. Член 
редколегії Journal of 
Semigroup Theory and 
Applications. 3. Член 
редколегії Journal of 
Linear and Topological 
Algebra. 4. 
керівництво 
школярем II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів (2019, 2020 рр.)
П.13
Прочитано курс 
“Formal languages, 
Automata and codes” 
(2021р.) на факультеті 
прикладної 
математики та 
інформатики, 
спеціальність 
кібербезпека.
П.14
1. Керівник 
студентської наукової 
роботи Соболь 
Олександри Юрівної 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робітю 
2017р. 2. Керівник 
студентської наукової 
роботи Мокрицького 
Тараса 
Володимировича 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робітю 
2018р
П.19
Член Американського 
Математичного 
Товариства (American 
Mathematical Society)

321800 Карпюк 
Роман 
Валентинови
ч

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

6.170101 
безпека 

інформаційних 
і 

комунікаційни
х систем, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 

3 НД22 Системні 
події,  їх 
опрацювання 
та аналіз

П.20 
6 років, CyberSecurity 
Operation Center 
(CSOC) analyst



"Львівська 
політехніка", 

рік закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
125 

Кібербезпека

401378 Стягар Орест 
Миколайови
ч

Асистент, 
Суміщення

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

1 НД14  Основи 
операційних 
систем

П.20
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
Інформаційно-
обчислювальний 
центр / Центр 
мережевих технологій 
на посадах інженер, 
начальник машини, 
керівник відділу, 
науковий 
співробітник -42 роки 
British Council, 
Ukraine, IT 
administrator, 3 роки

321773 Трушевський
Валерій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
державний 

університет ім. 
Івана Франка, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
080202 

Прикладна 
математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026521, 
виданий 

10.11.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021922, 
виданий 

23.12.2008

21 НД36  
Навчальна 
(обчислювальн
а) практика

П.1
1.Vengerskyi P, 
Trushevskyi V. 
Numerical modelling of 
shallow water flow in 
hydrodynamic 
approximations // 
Journal of 
Computational & 
Applied Mathematics. 
№2 (116), 2014. – P. 
152 – 166
2.Trushevsky V., 
Shynkarenko H., 
Shcherbyna N. 
Application of neural 
networks to the non-
stationary heat 
conductivity problems 
// “Обчислювальні 
методи і системи 
перетворення 
інформації”: збірник 
праць наук. техн. 
конф., Львів, 7-8 
жовтня 2010 р. – 
Львів: ФМІ НАНУ, 
2010. – С. 20 – 23.
3.Трушевський В., 
Щербина Н. 
Застосування штучних 
нейронних мереж до 
розв’язування задач 
математичної фізики 
// Обчислювальні 
методи і системи 
перетворення 
інформації: зб. праць 
наук. техн. конф., 
Львів, 4-5 жовтня 
2012 р., Львів: ФМІ 
НАНУ, 2012. – С. 54–
57.
4.Трушевський В., 
Щербина Н. 
Застосування штучних 
нейронних мереж на 
основі РБФ до 
розв’язування задач 
механіки // Сучасні 
проблеми механіки та 
математики: збірник 
наукових праць / під 
заг. ред. Р. М. 
Кушніра, Б. Й. 



Пташника – Львів: 
ІППММ ім. Я. С 
Підстригала НАН 
України, 2013. – Т. 3. – 
С. 64 – 66.
5.Трушевський В., 
Шинкарнко Г.  
Розпаралелена 
апроксимація 
еліптичних крайових 
задач штучною 
нейромережею з 
радіально-базисними 
функціями // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія 
прикладна 
математика та 
інформатика. Вип. 22, 
2014. – С. 108 – 117;
П.3.
1.Трушевський В.М. 
Мови програмування 
для штучного 
інтелекту: 
програмування мовою 
Prolog: навч. посібник 
// Видавничий центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 
2009. – 150с. 
(Рекомендовано 
Міністер-ством  освіти 
і науки України як 
навчальний посібник 
для студентів вищих 
навчальних закла-дів. 
Лист №1.4/18-Г-2307 
від 05.11.08).
2.Трушевський В.М., 
Шинкаренко Г.А., 
Щербина Н.М. Метод 
скінченних елементів і 
штучні нейронні 
мережі: теоретичні 
аспекти та 
застосування: 
монографія. – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2014. – 396с.
 П.5
Захищена 
кандидатська 
дисертація “Чисельне 
моделювання стоку 
мілкої води з поверхні 
водозбору” на 
здобуття ступеня канд. 
фіз.-мат. наук за 
спеціальністю 
01.05.02 – 
«математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи». Дата захисту 
6.07.2004, 
спеціалізована рада К 
35.195.01 у Інституті 
прикладних проблем 
механіки та 
математики ім. 
Я.С.Підстригача НАН 
України.
П.20
Розробник 
програмного 
забезпечення, 
Архітектор 
програмного 
забезпечення в 
компанії Intellias з 
2015р



420774 Пелешко 
Дмитро 
Дмитрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
доктора наук 
ДД 009225, 

виданий 
23.02.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014121, 
виданий 

04.04.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004476, 
виданий 

18.04.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 008924, 

виданий 
10.10.2013

35 НД37 
Виробнича 
(обчислювальн
а) практика

П.1
1. Vynokurova, O., 
Peleshko, D., Zhernova, 
P., Perova, I., 
Kovalenko, A. Solving 
fraud detection tasks 
based on wavelet-neuro 
autoencoder // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 2021, 1246 
AISC, с. 535-546

2. Vynokurova O., 
Peleshko D., Peleshko 
M. Hybrid Deep 
Convolutional Neural 
Network with 
Multimodal Fusion // 
In: Babichev S., 
Peleshko D., 
Vynokurova O. (eds) 
Data Stream Mining & 
Processing. DSMP 
2020. Communications 
in Computer and 
Information Science, 
vol 1158. P 62-78 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-61656-4_9
3. Vynokurova, O., 
Peleshko, D. Hybrid 
multidimensional deep 
convolutional neural 
network for multimodal 
fusion // 
Proceedings of the 
2020 IEEE 3rd 
International 
Conference on Data 
Stream Mining and 
Processing, DSMP 
2020, 2020, с. 131-135, 
9204215
4. Vynokurova O., 
Peleshko D., 
Bondarenko O., 
Serzhantov V., 
Peleshko, M. Hybrid 
machine learning 
system for solving fraud 
detection tasks// 
Proceedings of the 
2020 IEEE 3rd 
International 
Conference on Data 
Stream Mining and 
Processing, DSMP 
2020, 2020, с. 1-5.
5. Vynokurova O., 
Bodyanskiy Ye., 
Peleshko D.,
Rashkevych Yu. Dolotov 
A. Online time series 
changes detection based 
on neuro-fuzzy 
approach // Predictive 
Maintenance in 
Dynamic Systems. 
Advanced Methods, 
Decision Support Tools 
and Real-World 
Applications”. Editors 
Edwin Lughofer • 
Moamar Sayed-
Mouchaweh. Springer 
Nature Switzerland 
2019, P. 131-166
П.2
1.Патент на корисну 



модель 114018 
Україна, G06K 9/36 
(2006.01), G06K 9/42 
(2006.01), G06K 9/60 
(2006.01) Спосіб зміни 
роздільної здатності у 
випадку двох вхідних 
зображень № 
UA114018U. 
Веретеннікова Н.В., 
Рашкевич Ю. М., 
Ізонін І. В., Пелешко 
Д. Д., Батюк Д. А.
2.Патент на корисну 
модель 114016 
Україна, G06K 9/36 
(2006.01) Спосіб зміни 
роздільної здатності 
зображення № 
UA114016U. 
Веретеннікова Н.В., 
Рашкевич Ю. М., 
Ізонін І. В., Пелешко 
Д. Д., Батюк Д. А., ,Дук 
В.В
П.3
1. Пелешко Д. Д. 
Вибрані методи 
передискретизації 
цифрових зображень : 
монографія / Д. Д. 
Пелешко, Р. О. 
Ткаченко, І. Г. Цмоць, 
І. В. Ізонін – Львів: 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2019. – 200 с. ISBN 
978-617-7617-28-9
2. Бодянський Є.В., 
Пелешко Д.Д., 
Винокурова О.А., 
Машталір С.В., Іванов 
Ю.С. Аналіз та 
обробка потоків даних 
засобами 
обчислювального 
інтелекту. Монографія 
– Львів:: видавництво 
НУ ЛП. 2016. - 236с
П.4
1.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д. 
Конспект лекцій з 
курсу «Методи 
синтезу та 
оптимізації» для 
студентів базового 
напряму 
«Комп’ютерні науки», 
Ч.2. Львів, 2013. 
(Самвидав. реєстр. 
номер  – 84с., реєстр. 
номер №4946 від 
27.05.2013)
2.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д., Кривий 
Р.З. Методичні 
вказівки № 1 з курсу 
«Методи 
багатокритеріальної 
оптимізації» для 
студентів 
спеціальності 
8.05010103 "Системне 
проектування", Львів, 
2013. (Самвидав. 
реєстр. номер №4944 
від 27.05.2013. – 23с.)
3.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д. 
Методичні вказівки 
№ 7 з курсу 



"Математичне 
моделювання в САПР" 
для студентів базового 
напряму 6.050101 
"Комп’ютерні науки". 
– Львів: Самвидав 
кафедри САП 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, реєстр. 
номер № 4945 від 
27.05.2013. – 26 с.
П.5
2011 р. — Доктор наук 
(технічні науки) 
Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка».
Тема дисертації: 
Моделі, методи та 
засоби обробки 
наборів зображень,  
05.13.23 «Системи та 
засоби штучного 
інтелекту

1996 р. — Кандидат 
наук (технічні науки) 
Державний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 
Тема дисертація: 
«Розробка методів 
аналізу перехідних 
процесів 
електромагнітних 
перетворювачів 
систем керування з 
урахуванням вихрових 
полів.» Спеціальність 
05.13.08: 
«Комп’ютери, системи 
та мережі, елементи 
та засоби комп’ютерів 
та систем керування»
П.6
Науковий керівник:
1. Ізонін Іван, к.т.н., 
05.13.23 — системи та 
засоби штучного 
інтелекту, МЕТОДИ 
ТА ЗАСОБИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАДВИСОКОЇ 
РОЗДІЛЬНОЇ 
ЗДАТНОСТІ 
ЗОБРАЖЕНЬ З 
ФЛУКТУАЦІЙНОЮ 
ФУНКЦІЄЮ 
ІНТЕНСИВНОСТІ, 
дата захисту 
11.03.2016
2. Іванов Юрій, к.т.н., 
05.13.23 - системи та 
засоби штучного 
інтелекту, СУПРОВІД 
ДИНАМІЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ У 
ВІДЕОПОТОКАХ 
РОЗПОДІЛЕНИХ 
СИСТЕМ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕ
ННЯ, дата захисту 
27.08.2015.
3. Клювак Андрій, , 
к.т.н., 05.13.23 - 
системи та засоби 
штучного інтелекту, 



Методи усунення 
локальних спотворень 
зображень, дата 
захисту 29.11.2013 р.
4. Пелех Юрій, к.т.н., 
05.13.23 - системи та 
засоби штучного 
інтелекту, МЕТОДИ 
ТА ЗАСОБИ 
МАРКЕРУВАННЯ 
МОВНИХ СИГНАЛІВ, 
27.08.2015 р.
П.7
Офіційний оппонент  
більше ніж 15 
дисертацій
Член постійної 
спеціалізованої ради 
Д 64.052.11 ХНУРЕ
П.19
IEEE Member
П.20
Senior Data Scientist, 
GeoGuard, 2019-2021. 
Виконання проектів, 
що пов’я зані з 
кібербезпекою в 
ігровом бізненсі, 
виявлення аномалій в 
поведінці ігроків, 
виявлення виявлення 
шахрайства методами 
машинного навчання.
З 2008 р. - Global Logic 
Senior trainer, Global 
Logic, Львів, Україна
З 2021 р  - Machine 
Learning R&D 
Scientist, Team Lead, 
Primex Lab,  
Виконання проектів, 
що повязані з 
блокчейн технологією 
і децентралізованими 
біржами.
З 2021 р. - Machine 
Learning R&D 
Scientist, Team Lead, 
Adoriasoft. Виконання 
проектів, що повязані 
з стеганографією 
медіаконтету на базі 
методів машинного 
навчання

420774 Пелешко 
Дмитро 
Дмитрович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладної 

математики та 
інформатики

Диплом 
доктора наук 
ДД 009225, 

виданий 
23.02.2011, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 014121, 
виданий 

04.04.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004476, 
виданий 

18.04.2002, 
Атестат 

професора 
12ПP 008924, 

виданий 
10.10.2013

35 НД38 
Виробнича(пер
еддипломна) 
практика

П.1
1. Vynokurova, O., 
Peleshko, D., Zhernova, 
P., Perova, I., 
Kovalenko, A. Solving 
fraud detection tasks 
based on wavelet-neuro 
autoencoder // 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 2021, 1246 
AISC, с. 535-546

2. Vynokurova O., 
Peleshko D., Peleshko 
M. Hybrid Deep 
Convolutional Neural 
Network with 
Multimodal Fusion // 
In: Babichev S., 
Peleshko D., 
Vynokurova O. (eds) 
Data Stream Mining & 
Processing. DSMP 
2020. Communications 
in Computer and 



Information Science, 
vol 1158. P 62-78 
Springer, Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-61656-4_9
3. Vynokurova, O., 
Peleshko, D. Hybrid 
multidimensional deep 
convolutional neural 
network for multimodal 
fusion // 
Proceedings of the 
2020 IEEE 3rd 
International 
Conference on Data 
Stream Mining and 
Processing, DSMP 
2020, 2020, с. 131-135, 
9204215
4. Vynokurova O., 
Peleshko D., 
Bondarenko O., 
Serzhantov V., 
Peleshko, M. Hybrid 
machine learning 
system for solving fraud 
detection tasks// 
Proceedings of the 
2020 IEEE 3rd 
International 
Conference on Data 
Stream Mining and 
Processing, DSMP 
2020, 2020, с. 1-5.
5. Vynokurova O., 
Bodyanskiy Ye., 
Peleshko D.,
Rashkevych Yu. Dolotov 
A. Online time series 
changes detection based 
on neuro-fuzzy 
approach // Predictive 
Maintenance in 
Dynamic Systems. 
Advanced Methods, 
Decision Support Tools 
and Real-World 
Applications”. Editors 
Edwin Lughofer • 
Moamar Sayed-
Mouchaweh. Springer 
Nature Switzerland 
2019, P. 131-166
П.2
1.Патент на корисну 
модель 114018 
Україна, G06K 9/36 
(2006.01), G06K 9/42 
(2006.01), G06K 9/60 
(2006.01) Спосіб зміни 
роздільної здатності у 
випадку двох вхідних 
зображень № 
UA114018U. 
Веретеннікова Н.В., 
Рашкевич Ю. М., 
Ізонін І. В., Пелешко 
Д. Д., Батюк Д. А.
2.Патент на корисну 
модель 114016 
Україна, G06K 9/36 
(2006.01) Спосіб зміни 
роздільної здатності 
зображення № 
UA114016U. 
Веретеннікова Н.В., 
Рашкевич Ю. М., 
Ізонін І. В., Пелешко 
Д. Д., Батюк Д. А., ,Дук 
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1. Пелешко Д. Д. 
Вибрані методи 
передискретизації 
цифрових зображень : 
монографія / Д. Д. 
Пелешко, Р. О. 
Ткаченко, І. Г. Цмоць, 
І. В. Ізонін – Львів: 
«ГАЛИЧ-ПРЕС», 
2019. – 200 с. ISBN 
978-617-7617-28-9
2. Бодянський Є.В., 
Пелешко Д.Д., 
Винокурова О.А., 
Машталір С.В., Іванов 
Ю.С. Аналіз та 
обробка потоків даних 
засобами 
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– Львів:: видавництво 
НУ ЛП. 2016. - 236с
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синтезу та 
оптимізації» для 
студентів базового 
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Ч.2. Львів, 2013. 
(Самвидав. реєстр. 
номер  – 84с., реєстр. 
номер №4946 від 
27.05.2013)
2.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д., Кривий 
Р.З. Методичні 
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багатокритеріальної 
оптимізації» для 
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8.05010103 "Системне 
проектування", Львів, 
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реєстр. номер №4944 
від 27.05.2013. – 23с.)
3.Теслюк В.М., 
Пелешко Д.Д. 
Методичні вказівки 
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напряму 6.050101 
"Комп’ютерні науки". 
– Львів: Самвидав 
кафедри САП 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”, реєстр. 
номер № 4945 від 
27.05.2013. – 26 с.
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(технічні науки) 
Національний 
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«Львівська 
політехніка».
Тема дисертації: 
Моделі, методи та 
засоби обробки 
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засоби штучного 



інтелекту

1996 р. — Кандидат 
наук (технічні науки) 
Державний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 
Тема дисертація: 
«Розробка методів 
аналізу перехідних 
процесів 
електромагнітних 
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«Комп’ютери, системи 
та мережі, елементи 
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дата захисту 
11.03.2016
2. Іванов Юрій, к.т.н., 
05.13.23 - системи та 
засоби штучного 
інтелекту, СУПРОВІД 
ДИНАМІЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ У 
ВІДЕОПОТОКАХ 
РОЗПОДІЛЕНИХ 
СИСТЕМ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕ
ННЯ, дата захисту 
27.08.2015.
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зображень, дата 
захисту 29.11.2013 р.
4. Пелех Юрій, к.т.н., 
05.13.23 - системи та 
засоби штучного 
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МОВНИХ СИГНАЛІВ, 
27.08.2015 р.
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dimensional data 
structure analysis using 
Self-Organising Maps / 
Hodych O., Nikolski I., 
Pasichnyk V., 
Shcherbyna Yu. // The 
Experience of 
Designing and 
Application of CAD 
Systems in 
Microelectronics – 
Proceedings of the 9th 
In-ternational 
Conference CADSM 
2007, 20–24 February 
2007. – Lviv-Polyana, 
Ukraine, 2007, pp. 
218–221, 4297529
2. Hodych O. SOM-
Based Dynamic Image 
Segmentation for Sign 
Language Training 
Simulator / O. Hodych, 
K. Hushchyn, I. 
Nikolski, V. Pasichnyk, 
Yu. Shcherbyna // 
Information Systems: 
Modeling, 
Development, and 
Integration, Series 
Lecture Notes in 
Business Information 
Processing, Springer 
Berlin Heidelberg, 
2009, P. 29-40. 
http://www.springerlin
k.com/content/x1k6567
t340n4u36/ 
3. Lenko V. Knowledge 
representation and 
formal reasoning in 
ontologies with Coq / V. 
Lenko, V. Pasichnyk, N. 
Kunanets, Y. 
Shcherbyna // 
Advances in Computer 
Science for Engineering 
and Education, 2018 
(ICCSEEA2018). – С. 
759-770. 



https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-319-91008-6_74 
4. Vasyl Lenko. Type-
Theoretical 
Foundations of the 
Derivation System in 
Coq / Vasyl Lenko, 
Volodymyr Pasichnyk, 
Nataliia Kunanets, 
Yuriy Shcherbyna // 
2018 IEEE First 
International 
Conference on SYSTEM 
ANALYSIS & 
INTELLIGENT 
COMPUTING (SAIC). – 
Conference 
Proceedings. – Igor 
Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
08-12 October, 2018, 
Kyiv, Ukraine. – С. 220-
225 .978-1-5386-7196-
2/18/$31.00 ©2018 
IEEE. 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/851688
5. Lytvyn V. V 
Peculiarities of 
generation of semantics 
of natural language 
speech by helping 
unlimited and context-
dependent grammar / 
V. V. Lytvyn, S. V. 
Kubinska, A. Y. Berko, 
T. V. Shestakevych, L. 
Y. Demkiv, Y. N. 
Shcherbyna // 
Proceedings of the 4th 
International 
Conference on 
Computational 
Linguistics and 
Intelligent Systems 
(COLINS 2020). 
Volume I: Main 
Conference, Lviv, 
Ukraine, April 23-24, 
2020. CEUR-WS.org, 
2020, P. 536-551. 
http://ceur-ws.org/Vol-
2604/paper39.pdf 
6. Chernov S. Efficient 
Algorithms of Linear 
Optimization Problems 
Solution / Chernov S, 
Titov S.,…, Shcherbyna 
Yu., Petryshyn L. // 
Proceedings of the 2nd 
International Workshop 
IT Project Management 
(ITPM 2021). February 
16-18, 2021, pp. 116-131 
http://ceur-ws.org/Vol-
2851; 1. Годич О.В. 
Індуктивні методи 
моделювання 
навігації агента / О. 
Годич, А. Накрийко, 
Ю. Щербина // Вісник 
Львівського и ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
інформ. – Вип. 15. – 
Львів, 2009. – С. 291–
312.
2. Годич О.В. 
Обчислювальні 
аспекти аналізу даних 
на основі карт 



Кохонена / Годич О. 
В., Давидов М. В., 
Нікольський Ю. В., 
Пасічник В. В., 
Щербина Ю. М. // 
Вісник Національного 
ун-ту „Львівська 
політехніка” – № 699 
– Інформаційні 
системи та мережі. – 
Львів, 2011. –. – С. 63–
72.
3. Hodych O. 
Determining cluster 
boundaries within Self-
Organizing Maps / 
Hodych O., Nikolski I., 
Pasichnyk V., 
Shcherbyna Yu. // 
Вісник Національного 
технічного 
університету 
«Харківський 
політехнічний 
інститут». – Харків: 
НТУ «ХПІ». – 2007. – 
№ 5. – С. 97–109.
4. Щербина Ю. 
Проектування систем 
нечіткого виведення в 
задачах опрацювання 
зображень / Щербина 
Ю., Туркало М. // 
Вісник Львівського 
ун-ту, серія прикл. 
матем. та інформ. – 
Вип. 24. – Львів, 2016. 
– С. 110–119.
5. Lenko V. Knowledge 
representation models 
/Lenko V., Pasichnyk 
V., Shcherbyna Y.// 
Вісник національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» №864. – 
Серія: Комп’ютерні 
науки та інформаційні 
технології – 2017 р. – 
С. 157-168.
6. Табачишин Д.Р. 
Експертне 
оцінювання 
«розумності міста» із 
застосуванням 
нечіткої логіки / Д.Р. 
Табачишин, В.С. 
Ленько, Н.Е. 
Кунанець, В.В. 
Пасічник, Ю.М. 
Щербина // Штучний 
інтелект, 2017, №1 
(75). – С. 102-110. 
http://dspace.nbuv.gov.
ua/handle/123456789/
132106 
7. Кунанець Н.Е. 
Персональні бази 
даних та знань 
віртуальних 
дослідницьких 
спільнот / Н.Е. 
Кунанець, В.С. 
Ленько, В.В. 
Пасічник, Ю.М. 
Щербина // Науковий 
вісник НЛТУ України, 
2017, Вип. 27(6). – С. 
185-191. 
https://nv.nltu.edu.ua/
Archive/2017/27_6/40.



pdf ) та ( 
http://nltu.edu.ua/nv/
Archive/2017/27_6/1.p
df 
8. Гарбарук Г. 
Банківські операції на 
базі технології 
блокчейн. Проблема 
консенсусу в 
однорангових 
мережах / Гарбарук Г., 
Щербина Ю. // Вісник 
Львівського ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
інформ. – Вип. 26. – 
Львів, 2018. – С. 105–
117. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vam.2018.26.9838
9. Гривняк М. Підхід 
до динамічного до 
навчання дерев 
рішень / Гривняк М., 
Щербина Ю. // Вісник 
Львівського ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
інформ. – Вип. 26. – 
Львів, 2018. – С. 118–
123. DOI: 
http://dx.doi.org/10.30
970/vam.2018.26.9839
10. Баранов М. 
Техніки навчання на 
малому наборі даних 
для задачі сегментації 
/ Баранов М, 
Щербина Ю. // Вісник 
Львівського ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
інформ. – Вип. 28. – 
Львів, 2020. – С. 100–
114. 
http://dx.doi.org/10.30
970/vam.2020.28.1097
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1. Нікольський Ю.В. 
Дискретна 
математика / 
Нікольський Ю.В. , 
Пасічник В.В., 
Щербина Ю.М. 
Підручник. Серія 
“Інформатика”. За 
загальною редакцією 
академіка НАН 
України М.З. 
Згуровського. 
Затверджено 
Міністерством освіти і 
науки України як 
підручник для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
які навчаються за 
напрямами 
“Комп’ютерні науки”, 
“Комп’ютеризовані 
системи, автоматика 
та управління”, 
“Комп’ютерна 
інженерія”, 
“Прикладна 
математика”. – 
Видавництво BHV. – 
Київ. – 2006, 2007. – 
368 с. Зауваження Цей 
підручник входить у 
серію “Інформатика” 
із семи книг, 
удостоєну Державної 



премії України в 
галузі науки і техніки 
2009 року.
2. Нікольський Ю.В. 
Системи штучного 
інтелекту / 
Нікольський Ю.В. , 
Пасічник В.В., 
Щербина Ю.М. 
Навчальний посібник. 
Серія “Комп’ютинґ”. 
Гриф надано 
Міністерством освіти і 
науки України.– Вид-
во „Магнолія – 2006”. 
– Львів – 2010. – 279 
с.
3. Пасічник В.В. 
Математична 
лінгвістика. Книга 1. 
Квантитативна 
лінгвістика / 
Пасічник В.В., 
Щербина Ю.М., 
Висоцька В.А., 
Шестакевич Т.В. 
Навчальний посібник. 
Серія “Комп’ютинґ”. 
Гриф надано 
Міністерством освіти і 
науки України. – Вид-
во “Новий Світ–
2000С. – Львів – 2012. 
– 358 с.
4. Пасічник В.В. 
Математична 
лінгвістика. Книга 2. 
Комбінаторна 
лінгвістика / 
Пасічник В.В., 
Щербина Ю.М., 
Висоцька В.А., 
Шестакевич Т.В. 
Навчальний посібник. 
– Вид-во Львівської 
політехніки. – Львів – 
2019. – 238 с.
5. Годич О.В. 
Українська жестова 
мова. Комп’ютерно-
лінгвістичний аспект 
/ О.В. Годич, М.В. 
Давидов, Ю.В. 
Нікольський, В.В. 
Пасічник., Ю.М. 
Щербина. – ТЗОВ 
Літературна агенція 
“Піраміда”. – 2009 р. 
– 272 с.
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Segmentation for Sign 
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http://www.springerlin
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t340n4u36/ 
3. Lenko V. Knowledge 
representation and 
formal reasoning in 
ontologies with Coq / V. 
Lenko, V. Pasichnyk, N. 
Kunanets, Y. 
Shcherbyna // 
Advances in Computer 
Science for Engineering 
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(ICCSEEA2018). – С. 
759-770. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
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4. Vasyl Lenko. Type-
Theoretical 
Foundations of the 
Derivation System in 
Coq / Vasyl Lenko, 
Volodymyr Pasichnyk, 
Nataliia Kunanets, 
Yuriy Shcherbyna // 
2018 IEEE First 
International 
Conference on SYSTEM 
ANALYSIS & 
INTELLIGENT 
COMPUTING (SAIC). – 
Conference 
Proceedings. – Igor 
Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
08-12 October, 2018, 
Kyiv, Ukraine. – С. 220-
225 .978-1-5386-7196-
2/18/$31.00 ©2018 
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https://ieeexplore.ieee.
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5. Lytvyn V. V 
Peculiarities of 
generation of semantics 
of natural language 
speech by helping 
unlimited and context-
dependent grammar / 



V. V. Lytvyn, S. V. 
Kubinska, A. Y. Berko, 
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Банківські операції на 
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блокчейн. Проблема 
консенсусу в 
однорангових 
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Щербина Ю. // Вісник 
Львівського ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
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1. Нікольський Ю.В. 
Дискретна 
математика / 
Нікольський Ю.В. , 
Пасічник В.В., 
Щербина Ю.М. 
Підручник. Серія 
“Інформатика”. За 
загальною редакцією 
академіка НАН 
України М.З. 
Згуровського. 
Затверджено 
Міністерством освіти і 
науки України як 
підручник для 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
які навчаються за 
напрямами 
“Комп’ютерні науки”, 
“Комп’ютеризовані 
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Гриф надано 
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Висоцька В.А., 
Шестакевич Т.В. 
Навчальний посібник. 
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Гриф надано 
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науки України. – Вид-
во “Новий Світ–
2000С. – Львів – 2012. 
– 358 с.
4. Пасічник В.В. 



Математична 
лінгвістика. Книга 2. 
Комбінаторна 
лінгвістика / 
Пасічник В.В., 
Щербина Ю.М., 
Висоцька В.А., 
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спеціальність: 

080101 
Математика

11 НД32 
Прикладна 
статистика
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механіки і 
математики. – 2012. – 
Вип. 10. – С. 27-46.
5.Пелюшкевич О. Про 
одну задачу для 
навантаженої 
гіперболічної системи 
напівлінійних рівнянь 
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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

ПРН 9. 
Впроваджувати 
процеси, що 
базуються на 

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 



національних та 
міжнародних 
стандартах, 
виявлення, 
ідентифікації, 
аналізу та 
реагування на 
інциденти 
інформаційної 
та/або 
кібербезпеки.

типових завдань, самостійне 
навчання.

переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 54. 
Усвідомлювати 
цінності 
громадянського 
(вільного 
демократичного) 
суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, 
верховенства 
права, прав і свобод 
людини і 
громадянина в 
Україні.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 6 Фізичне 
виховання

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД5 Іноземна мова Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 



навчання. чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД4 Філософія Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 2 Історія України Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми кон

НД 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 



контроль. Форми кон

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми кон

ПРН 5. 
Адаптуватися в 
умовах частої 
зміни технологій 
професійної 
діяльності, 
прогнозувати 
кінцевий 
результат.

НД36  Навчальна 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 



загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 



навчання. шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 13 Бази даних Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 16  Програмування Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 



результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 12. 
Розробляти моделі 
загроз та 
порушника.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 



навчання. чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 



узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

ПРН 14. 
Вирішувати 
завдання захисту 
програм та 
інформації, що 
обробляється в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах 
програмно-
апаратними 
засобами та 
давати оцінку 
результативності 
якості прийнятих 
рішень.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 



формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 



навчання. чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 32. 
Вирішувати задачі 
управління 
процесами 
відновлення 
штатного 
функціонування 
інформаційно-
телекомунікаційни
х систем з 
використанням 
процедур 
резервування згідно 
встановленої 
політики безпеки.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 



типових завдань, самостійне 
навчання.

переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 34. Приймати 
участь у розробці 
та впровадженні 
стратегії 
інформаційної 
безпеки та/або 
кібербезпеки 
відповідно до цілей і 
завдань організації.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 



тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 



індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 50. 
Забезпечувати 
функціонування 
програмних та 
програмно-
апаратних 
комплексів 
виявлення 
вторгнень різних 
рівнів та класів 
(статистичних, 
сигнатурних, 
статистично-
сигнатурних).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 12 Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 



Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 51. 
Підтримувати 
працездатність та 
забезпечувати 
конфігурування 
систем виявлення 
вторгнень в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 



тестування.
НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 31. 
Застосовувати 
теорії та методи 
захисту для 
забезпечення 
безпеки елементів 
інформаційно-
телекомунікаційни
х систем.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 



підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 2. 
Організовувати 
власну професійну 
діяльність, 
обирати 
оптимальні 
методи та способи 
розв’язування 
складних 
спеціалізованих 
задач та 
практичних 
проблем у 
професійній 
діяльності, 
оцінювати їхню 
ефективність.

НД25 Алгоритми і 
структури даних

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-



математичного та 
інформаційного 
моделювання.

бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 



навчання. чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 12 Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД11 Обчислювальна 
геометрія та алгебра

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 



типових завдань, самостійне 
навчання.

переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 16  Програмування Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 20 Прикладна 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 



«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД36  Навчальна 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 



індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 1. 
Застосовувати 
знання державної 
та іноземних мов з 
метою 
забезпечення 
ефективності 
професійної 
комунікації.

НД4 Філософія Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист практичних робіт, 
тестування.

НД 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист практичних робіт, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД25 Алгоритми і 
структури даних

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
лабораторних робіт, 
тестування.



НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД36  Навчальна 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: захист 
індивідуальних робіт, 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист практичних робіт, 
тестування.

НД5 Іноземна мова Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
усний захист практичних 
робіт, тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист практичних робіт, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД 20 Прикладна 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 16  Програмування Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 35. 
Вирішувати задачі 
забезпечення та 
супроводу 
комплексних 
систем захисту 
інформації, а 
також протидії 
несанкціонованому 
доступу до 
інформаційних 
ресурсів і процесів в 
інформаційних та 
інформаційно- 11 
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) системах згідно 
встановленої 
політики 
інформаційної і\або 
кібербезпеки.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 



(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 36. Виявляти 
небезпечні сигнали 
технічних засобів.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 



підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 10. 
Виконувати аналіз 
та декомпозицію 
інформаційно-
телекомунікаційни
х систем.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД25 Алгоритми і 
структури даних

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 



тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 16  Програмування Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 13 Бази даних Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 



контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД36  Навчальна 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

ПРН 33. 
Вирішувати задачі 
забезпечення 

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 



безперервності 
бізнес процесів 
організації на 
основі теорії 
ризиків.

аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 40. 
Інтерпретувати 
результати 
проведення 
спеціальних 
вимірювань з 
використанням 
технічних засобів, 
контролю 
характеристик ІТС 
відповідно до вимог 
нормативних 
документів 
системи 
технічного 
захисту 

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД30  Захист 
інформації в 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



інформації. компютерних мережах лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 43. 
Застосовувати 
національні та 
міжнародні 
регулюючі акти в 
сфері 
інформаційної 
безпеки та/ або 
кібербезпеки для 
розслідування 
інцидентів

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 



(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 



розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 23. 
Реалізовувати 
заходи з протидії 
отриманню 
несанкціонованого 
доступу до 
інформаційних 
ресурсів і процесів в 
інформаційних та 
інформаційно-
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) системах.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 



навчання. чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 22. 
Вирішувати задачі 
управління 
процедурами 
ідентифікації,  
автентифікації, 
авторизації 
процесів і 
користувачів в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах згідно 
встановленої 
політики 
інформаційної і\або 
кібербезпеки.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 



розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 25. 
Забезпечувати 
введення 
підзвітності 
системи 
управління 
доступом до 
електронних 
інформаційних 
ресурсів і процесів в 
інформаційних та 
інформаційно-
телекомунікаційни

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 



х 
(автоматизованих
) системах з 
використанням 
журналів 
реєстрації подій, їх 
аналізу та 
встановлених 
процедур захисту.

контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

ПРН 11.Виконувати 
аналіз зв’язків між 
інформаційними 
процесами на 
віддалених 
обчислювальних 
системах.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 



контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 



контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 13 Бази даних Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 



контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 13. 
Аналізувати 
проекти 
інформаційно-
телекомунікаційни
х систем базуючись 
на 
стандартизованих 
технологіях та 
протоколах 
передачі даних.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 20 Прикладна 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 



Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 



«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 20. 
Забезпечувати 
функціонування 
спеціального 
програмного 
забезпечення, щодо 
захисту інформації 
від руйнуючих 
програмних 
впливів, руйнуючих 
кодів в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

ПРН 8. Готувати 
пропозиції до 
нормативних 
актів щодо 
забезпечення 
інформаційної та 
/або кібербезпеки.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 1 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 4. 
Аналізувати, 
аргументувати, 
приймати рішення 
при розв’язанні 
складних 
спеціалізованих 
задач та 
практичних 
проблем у 
професійній 
діяльності, які 

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 



характеризуються 
комплексністю та 
неповною 
визначеністю умов, 
відповідати за 
прийняті рішення.

Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД25 Алгоритми і 
структури даних

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 



контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 20 Прикладна 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 



Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль.  
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД37 Виробнича Студентоцентроване Оцінювання навчальних 



(обчислювальна) 
практика

навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 52. 
Використовувати 
інструментарій 
для моніторингу 
процесів в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.



НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 3. 
Використовувати 
результати 
самостійного 
пошуку, аналізу та 
синтезу інформації 
з різних джерел для 
ефективного 
рішення 
спеціалізованих 

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 



задач професійної 
діяльності.

контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 20 Прикладна 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 



Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 24 Основи 
кібербезпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 



підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 35 Тестування на 
проникнення 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).



НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД4 Філософія Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД5 Іноземна мова Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 49. 
Забезпечувати 
належне 
функціонування 
системи 
моніторингу 
інформаційних 
ресурсів і процесів в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.



ПРН 42. 
Впроваджувати 
процеси виявлення, 
ідентифікації, 
аналізу та 
реагування на 
інциденти 
інформаційної і/або 
кібербезпеки.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 



контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 



типових завдань, самостійне 
навчання.

переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 12 Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 37. 
Вимірювати 
параметри 
небезпечних та 
завадових сигналів 
під час 
інструментальног
о контролю 
процесів захисту 
інформації та 
визначати 
ефективність 
захисту інформації 
від витоку 
технічними 
каналами 
відповідно до вимог 
нормативних 
документів 
системи 
технічного 
захисту 
інформації.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



застосування занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 38. 
Інтерпретувати 
результати 
проведення 
спеціальних 
вимірювань з 
використанням 
технічних засобів, 
контролю 
характеристик 
інформаційно-
телекомунікаційни
х систем відповідно 
до вимог 
нормативних 
документів 
системи 
технічного 
захисту 
інформації.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 39. Проводити 
атестацію 
(спираючись на 
облік та 
обстеження) 
режимних 
територій (зон), 
приміщень тощо в 
умовах додержання 
режиму 
секретності із 
фіксуванням 
результатів у 
відповідних 
документах.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 



тестування.

ПРН 7. Діяти на 
основі законодавчої 
та нормативно-
правової бази 
України та вимог 
відповідних 
стандартів, у 
тому числі 
міжнародних в 
галузі 
інформаційної та 
/або кібербезпеки.

НД 6 Фізичне 
виховання

Студентоцентроване 
навчання, практичні 
заняття  із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 20 Прикладна 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 18 Комп'ютерна 
графіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД5 Іноземна мова Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 41. 
Забезпечувати 

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



неперервність 
процесу ведення 
журналів 
реєстрації подій 
та інцидентів на 
основі 
автоматизованих 
процедур.

лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.



НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

ПРН 48. 
Виконувати 
впровадження та 
підтримку систем 
виявлення 
вторгнень та 
використовувати 
компоненти 
криптографічного 
захисту для 
забезпечення 
необхідного рівня 
захищеності 
інформації в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах;

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 



лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 24. 
Вирішувати задачі 
управління 
доступом до 
інформаційних 
ресурсів та 
процесів в 
інформаційних та 
інформаційно-
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) системах на 
основі моделей 
управління 
доступом 
(мандатних, 
дискреційних, 
рольових).

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 



тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 



«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 21. 
Вирішувати задачі 
забезпечення та 
супроводу (в.т. 
числі: огляд, 
тестування, 
підзвітність) 
системи 
управління 
доступом згідно 
встановленої 
політики безпеки в 
інформаційних та 
інформаційно-
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) системах.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, пі

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 



Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 27. 
Вирішувати задачі 
захисту потоків 
даних в 
інформаційних, 
інформаційно-
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) системах.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 



«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 



тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

ПРН 53. 
Вирішувати задачі 
аналізу 
програмного коду 
на наявність 
можливих загроз.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД36  Навчальна 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 



«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД25 Алгоритми і 
структури даних

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 16  Програмування Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 47. 
Вирішувати задачі 
захисту 

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 



інформації, що 
обробляється в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах з 
використанням 
сучасних методів 
та засобів 
криптографічного 
захисту 
інформації;

аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 



формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 46. 
Здійснювати 
аналіз та 
мінімізацію ризиків 
обробки інформації 
в інформаційно-
телекомунікаційни
х системах.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 12 Теорія 
ймовірностей та 
математична 

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



статистика занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 45. 
Застосовувати 
різні класи політик 
інформаційної 
безпеки та/ або 
кібербезпеки, що 
базуються на 
ризик-
орієнтованому 
контролі доступу 
до інформаційних 

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 



активів. «задовільно», 
«незадовільно»).

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 26. 
Впроваджувати 
заходи та 
забезпечувати 
реалізацію процесів 
попередження 
отриманню 
несанкціонованого 
доступу і захисту 
інформаційних, 
інформаційно-
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) систем на основі 
еталонної моделі 
взаємодії 
відкритих систем.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 



«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 28. 
Аналізувати та 
проводити оцінку 
ефективності та 
рівня захищеності 
ресурсів різних 
класів в 
інформаційних та 
інформаційнотелек
омунікаційних 
(автоматизованих
) системах в ході 
проведення 
випробувань згідно 
встановленої 
політики 
інформаційної 
та\або 
кібербезпеки.

НД 7 Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД9 Основи Студентоцентроване Оцінювання навчальних 



математичного 
аналізу та 
застосування

навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 15. 
Використовувати 
сучасне програмно-
апаратне 
забезпечення 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій;

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 



формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 



типових завдань, самостійне 
навчання.

переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 44. 
Вирішувати задачі 
забезпечення 
безперервності 
бізнес-процесів 
організації на 
основі теорії 
ризиків та 
встановленої 
системи 
управління 
інформаційною 
безпекою, згідно з 
вітчизняними та 
міжнародними 
вимогами та 
стандартами.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 27 Організація ІТ Студентоцентроване Оцінювання навчальних 



на підприємстві(ITIL) навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 8 Основи 
командної роботи

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

ПРН 17. 
Забезпечувати 
процеси захисту 
та функціонування 
інформаційно-
телекомунікаційни
х 
(автоматизованих
) систем на основі 
практик, навичок 
та знань, щодо 
структурних 
(структурно-
логічних) схем, 
топології мережі, 
сучасних 
архітектур та 
моделей захисту 
електронних 
інформаційних 
ресурсів з 
відображенням 
взаємозв’язків та 
інформаційних 
потоків, процесів 
для внутрішніх і 
віддалених 
компонент.

НД26  Застосування 
дискретної 
математики в 
криптології

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД10 Моделі та 
методи дискретної 
математики

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД28 Математична 
логіка

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 18. 
Використовувати 
програмні та 
програмно-
апаратні 
комплекси захисту 
інформаційних 
ресурсів.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД14  Основи 
операційних систем

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 6. Критично 
осмислювати 
основні теорії, 
принципи, методи і 
поняття у 
навчанні та 
професійній 
діяльності.

НД29 Математична 
криптологія

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 



тестування.
НД25 Алгоритми і 
структури даних

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД21 Системи 
штучного інтелекту

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 16  Програмування Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 12 Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 



тестування.

НД11 Обчислювальна 
геометрія та алгебра

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД9 Основи 
математичного 
аналізу та 
застосування

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД5 Іноземна мова Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД4 Філософія Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 3 Історія 
української культури

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.



НД 2 Історія України Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та практичних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.



НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД38 
Виробнича(переддипл
омна) практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД37 Виробнича 
(обчислювальна) 
практика

Студентоцентроване 
навчання, виконання 
типових практичних 
завдань під керівництвом 
фахівців, індивідуальні 
практичні завдання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у двобальну 
шкалу («зараховано», 
«незараховано») за 
результатами підсумкового 
контролю у формі заліку. 
Види контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усний 
захист  робіт, тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

ПРН 30. 
Здійснювати 
оцінювання 
можливості 
несанкціонованого 
доступу до 
елементів 
інформаційно-
телекомунікаційни
х систем.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД23 Хмарні 
технології, захист веб-
додатків

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 29. 
Здійснювати 
оцінювання 
можливості 
реалізації 
потенційних загроз 
інформації, що 
обробляється в 
інформаційно-
телекомунікаційни
х системах та 
ефективності 
використання 
комплексів засобів 
захисту в умовах 
реалізації загроз 
різних класів.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД22 Системні події,  
їх опрацювання та 
аналіз

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 19. 
Застосовувати 
теорії та методи 
захисту для 
забезпечення 
безпеки інформації 
в інформаційно-
телекомунікаційни
х системах.

НД 15 Комп'ютерні 
інформаційні мережі

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 17 Менеджмент 
інформаційної 
безпеки

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 



Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 19 Теорія 
формальних 
мов,автоматів та кодів

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 34 Інструменти 
SecOps 2

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 



занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

НД 31 Інструменти 
SecOps 1

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
розрахункова робота 
(індивідуальні завдання), 
тестування.

ПРН 16. 
Реалізовувати 
комплексні 
системи захисту 
інформації в 
автоматизованих 
системах (АС) 
організації 
(підприємства) 
відповідно до вимог 
нормативно-
правових 
документів

НД33  Програмування 
паралельних 
обчислень

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД30  Захист 
інформації в 
компютерних мережах

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД 27 Організація ІТ 
на підприємстві(ITIL)

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 



індивідуальні завдання, 
тестування.

НД32 Прикладна 
статистика

Студентоцентроване 
навчання, комбінація 
лекційних та лабораторних 
занять із виконанням 
типових завдань, самостійне 
навчання.

Оцінювання навчальних 
досягнень здійснюється за 
100-бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно») системою у 
формі іспиту. Види 
контролю: поточний, 
підсумковий, самоконтроль. 
Можливий ректорський 
контроль. Форми контролю: 
індивідуальні завдання, 
тестування.

НД39 Бакалаврська  
робота 

Навчання через 
дослідження, 
загальнонаукові методи: 
аналіз, синтез, порівняння 
узагальнення, статистичні 
методи, методи 
математичного та 
інформаційного 
моделювання.

Атестація відбувається у 
формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра. Оцінювання 
навчальних досягнень 
здійснюється за 100-
бальною (рейтинговою) 
шкалою ЕКТС (ECTS) та 
переведенням у 
чотирибальну шкалу 
(«відмінно», «добре», 
«задовільно», 
«незадовільно»).

 


