
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Таврійський національний університет імені 
В.І.Вернадського

Освітня програма 21088 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 892

Повна назва ЗВО Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Ідентифікаційний код ЗВО 02070967

ПІБ керівника ЗВО Бортняк Валерій Анатолійович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.tnu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/892

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 21088

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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, Фаховий молодший бакалавр, ОКР 
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр
 

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

Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами

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

Кафедра загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики,  Кафедра 
комп’ютерних та інформаційних технологій,  Кафедра публічного та 
приватного права,  Кафедра філософії та історії,  Кафедра зарубіжної 
філології,  Кафедра слов’янської філології та журналістики,  Кафедра 
публічного управління та економіки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33

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 289469

ПІБ гаранта ОП Лісовець Сергій Миколайович

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

lisovets.serhii@tnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-915-92-14

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

заочна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
В 2016 році Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського відновив свою роботу після переміщення 
до Києва з анексованого Криму. В 2017 році на базі кафедри автоматизованого управління технологічними 
процесами було відновлено навчальний процес за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки.»
ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 
«Інформаційні технології» була розроблена в 2019 р, відповідно до вимог чинного законодавства. Вона складається 
з таких розділів, як «Профіль освітньо-професійної програми», «Перелік компонент освітньо-професійної програми 
та їх логічна послідовність» і «Форма атестації здобувачів вищої освіти». 
Крім того, ОП містить інформацією про обов’язкові освітні компоненти ОП, зведену інформацією про викладачів 
ОП і матрицю відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання.
ОП було затверджено Вченою радою Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 06 листопада 
2019 р., протокол № 3, і введено в дію з 01 вересня 2019р.
Гарант ОП – доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського Лісовець Сергій Миколайович, доцент, к.т.н.
До складу робочої групи входять науково-педагогічні працівники, які мають значний науково-педагогічний стаж і 
великий досвід практичної діяльності: керівник робочої групи завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін та 
теплоенергетики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Медведєв М.Г., д.т.н., професор; 
професор кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського Чумаченко С.М., д.т.н., доцент; професор кафедри автоматизованого 
управління технологічними процесами Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Єрємєєв 
І.С., д.т.н., професор.
До розробки ОП також було залучено студента денної форми навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Шевченка Н.А.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 19 16 3 0 0

2 курс 2020 - 2021 19 14 7 0 0

3 курс 2019 - 2020 23 17 3 0 0

4 курс 2018 - 2019 13 11 4 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 21088 Комп'ютерні науки

другий (магістерський) рівень 32484 Комп'ютерні науки

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
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Усі приміщення ЗВО 16416 12075

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

16416 12075

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

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

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_122 (бакалавр) _2019new.pdf izguxdpB7nr6AHtKfYf7n3wR/zM9W+oUTi1pnPCVThU=

Навчальний план за ОП 2018 122 бакалавр.pdf /cK1fC1MVtsJqG4Yx1CJenRXo+V7aPfjShHs0ove03A=

Навчальний план за ОП 2019 122 бакалавр.pdf hh0Eu6C+Rsb1w6SZGB5k7A9d0GlB434upDx1WNMgQs
Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ ОПП 122 Распопов.pdf 5NzcHslcPhdkY2iovRR1FNdvWPMkTL6OJYupi7x219g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Scan.pdf ZMfnESfDSMM/rXjjTHW2xPiMleWf4bOr/6DTOHRWVz
k=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі ОП: підготовка висококваліфікованих фахівців, спроможних математично і логічно мислити, обґрунтовувати 
методи і підходи для розв’язування теоретичних і прикладних задач, виявляти закономірності випадкових явищ, 
опановувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, здійснювати формалізований 
опис задач дослідження операцій, проектувати і розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних 
парадигм програмування, керувати процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, здійснювати 
інтелектуальний багатовимірний аналіз даних і їх оперативну аналітичну обробку з візуалізацією результатів 
аналізу, організовувати обчислювальні процеси в інформаційних системах різного призначення, розробляти 
мережеве програмне забезпечення, застосовувати методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки, аналізувати 
і функціонально моделювати бізнес-процеси, реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних 
сервісів, розробляти математичні моделі і методи прийняття рішень в різних ситуаціях, застосовувати методи, 
підходи і інструментальні засоби для проектування веб-застосувань, використовувати сучасні технології в розробці 
програмного забезпечення. Особливості (унікальність) ОП: полягає в орієнтації її вибіркових компонентів на 
підготовку висококваліфікованих фахівців на об’єктах муніципального управління та міського господарства.

 

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

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського вже більше 100 років готує висококваліфікованих 
фахівців. Місія та стратегія Університету відображена в Статуті Університету, який затверджено Наказом 
Міністерства освіти і науки України №126 від 04.02.2019 р. (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-
2019.pdf). Концепція освітньої діяльності в Університеті (розділ 2 Статуту) орієнтована на формування національних 
та загальнолюдських цінностей, особистісну орієнтацію освіти, запровадження освітніх інновацій та інформаційних 
технологій в освітній процес, інтеграцію української освіти до європейського і світового простору. Мета, завдання, 
напрями діяльності Університету (розділ 3 Статуту) полягають у відтворенні інтелектуального потенціалу держави 
шляхом підготовки висококваліфікованих на національному та міжнародному ринках праці фахівців для наукових 
та освітніх установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності за всіма рівнями вищої 
освіти. Очікуване застосування набутих в під час реалізації ОП компетентностей і програмних результатів навчання 
полягає в здатності випускників ОП розв’язувати широкий спектр задач, пов’язаних з проектуванням, експлуатацію, 
діагностикою, обслуговуванням інформаційних систем різного рівня складності.

 

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
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Було проведено усне опитування і анкетування, в результаті якого багато здобувачів вищої освіти 2, 3 і 4 років 
навчання висловили побажання додати більше професійно-орієнтованих дисциплін і розширити базу проходження 
практики, зокрема, виробничої. Крім того, здобувачі вищої освіти висловили побажання щодо проведення 
постійних мотиваційних зустрічей з представниками провідних ІТ компаній. Також було з’ясовано загальні і фахові 
компетенції, які, на думку здобувачів вищої освіти, є для них найбільш пріоритетними: наприклад, це ФК13. 
Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій 
структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість 
роботи комп’ютерних мереж; ФК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, 
розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної 
інформаційної інфраструктури.

- роботодавці

Регулярно проводяться круглі столи і ярмарки вакансій. Інтереси і пропозиції роботодавців загалом зводилися до 
підвищення якості фахівців, які можуть працювати на об’єктах муніципального управління та міського 
господарства. Вони знайшли відображення в робочих програмах таких дисциплін, як «Управління програмними 
проектами», «Тестування комп’ютерних засобів», «Основи автоматизації складних об’єктів», «Надійність, 
діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж», «Автоматизація бізнес процесів». 

- академічна спільнота

Викладачі кафедр та здобувачі вищої освіти постійно приймають участь в різних міжнародних і національних 
наукових конференціях, симпозіумах, семінарах. Викладачі здійснюють керівництво науковими роботами студентів 
на Всеукраїнських і регіональних конкурсах наукових робіт, та внутрішньо-університетських заходах. Це дозволяє 
постійно отримувати актуальну інформацію. На ОП отримано відгук від Навчально-наукового центру прикладної 
інформатики НАН України.

- інші стейкхолдери

Було залучено випускників інших закладів вищої освіти, які завершили навчання за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки» (як тих, які працюють за цією спеціальністю, так і тих, які працюють в інших областях). Ними 
також було висловлене побажання додати більше професійно-орієнтованих дисциплін і розширити базу 
проходження практики.

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

Для того, щоб цілі та програмні результати ОП відповідали тенденціям розвитку спеціальності, постійно 
здійснюється аналіз попиту на спеціальність, зокрема, за таким напрямам , як розробка веб-сайтів, розробка 
мобільних застосувань, розробка комп’ютерних ігор, автоматизація бізнесу, програмування smart-пристроїв, 
програмування вбудованих систем. Для того, щоб цілі та програмні результати ОП відповідали ринку праці, 
постійно здійснюється моніторинг ринку праці, зокрема, разом з іншими ЗВО. В сучасних умовах динамічного 
ринку праці і інтеграції в європейський економічний простір є постійна потреба в висококваліфікованих фахівцях, 
які мають теоретичні і практичні навички з машинного навчання, нейромережевої і нечіткої обробки даних, 
використання методів дослідження операцій, розв’язування одно- і багатокритеріальних оптимізаційних задач 
лінійного, цілочисельного, нелінійного і стохастичного програмувань, розробки клієнт-серверних застосувань, 
розробки розподілених баз даних, керування життєвим циклом програмного забезпечення, розробки проектної 
документації, забезпечення безпеки комп’ютерних систем і мереж, виконання паралельних і розподілених 
обчислень. Згідно з цим в ОП передбачено обов’язкові і вибіркові компоненти, такі як «Захист інформації в 
комп’ютерних системах», «Паралельні та розподілені обчислення», «Методи та системи штучного інтелекту», 
«WEB-дизайн та WEB-технології», «Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж».

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

Комп’ютерні технології в сучасному світі постійно розвиваються, причому швидкість такого розвитку постійно 
збільшується. Галузевий контекст було враховано шляхом включення до ОП таких освітніх компонентів, як 
«Комп’ютерна електроніка», «Технології проектування комп’ютерних систем», «Системне програмування», «Захист 
інформації в комп’ютерних системах», що покликані сформувати потрібний обсяг знань в цих, найбільш 
затребуваних, напрямах сучасних комп’ютерних технологій. Регіональний контекст було враховано шляхом 
включення до ОП таких освітніх компонентів, як «Розподілені інформаційні системи», «Паралельні та розподілені 
обчислення». Виконання розподіленої обробки даних передбачає, що засоби обчислювальної техніки можуть бути 
фізично розміщені в різних місцях, зокрема, в різних регіонах. Регіональний контекст також було враховано шляхом 
врахування інтересів стейкхолдерів, надання здобувачам вищої освіти можливості вибору відповідних вибіркових 
освітніх компонентів і шляхом надання здобувачам вищої освіти допомоги щодо реалізації власного шляху 
кар’єрного зростання на підприємствах регіону.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
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Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано знання-орієнтований підхід, в 
основі якого лежать процеси проектування, специфікації і актуалізації структурованих зводів і об’ємів знань. Такий 
підхід пропонується міжнародними організаціями Association for Computing Machinery і Institute of Electrical and 
Electronics Engineers. Крім того, було враховано рекомендації European e-Competence Framework як спільної 
європейської основи для інформаційно-комунікаційних технологій. Також під час формулювання цілей та 
програмних результатів навчання ОП було враховано підходи НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. На основі отриманого досвіду було розроблено структурно-логічну 
схему освітніх компонентів, що була покладена в основу ОП.

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

Визначені в ОП програмні результати навчання відповідають результатам навчання, запропонованим Стандартом 
вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні 
технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Вміст ОП дає можливість досягти результатів навчання, які 
визначені цим стандартом. Зокрема, одним із результатів навчання, визначених цим стандартом, є ПР5. 
Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати 
ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних 
функцій. Досягнення такого результату навчання, згідно з матрицею відповідностей визначених Стандартом 
результатів навчання та компетентностей, забезпечується формуванням відповідних загальних (ЗК1, ЗК2, ЗК10, 
ЗК12, ЗК13, ЗК14) і фахових (СК1, СК3) компетентностей. Зазначені компетентності формуються під час вивчення 
наступних освітніх компонентів: «Алгоритми та методи обчислень», «Програмування», «Комп’ютерна логіка», 
«Теорія інформації та кодування», «Програмна інженерія», «Об’єктно-орієнтоване програмування». Формування 
цих компетентностей досягається, зокрема, через використання таких інтерактивних форм навчання, як діалогічний 
характер подачі теоретичного матеріалу під час лекцій, розв’язування ситуативних завдань, ділові ігри, дискусії, 
тренінги, захист курсових робіт і проектів, презентації на практичних заняттях. Крім цього, досягнення цих 
компетентностей здійснюється під час проходження навчальної практики, виробничої практики і переддипломної 
практики. В робочих програмах навчальних дисциплін результати вивчення кожної дисципліни конкретизуються 
згідно з визначеними в ОП загальними і фаховими компетентностями та програмними результатами навчання.

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 ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 
«Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» затверджено та введено в дію наказом 
Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. №962. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/122-kompyut.nauk.bakalavr-1.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

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

180

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

60

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

Зміст ОП повністю відповідає предметній області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Об’єктами вивчення 
та/або діяльності ОП є математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів, 
предметних областей, подання даних і знань; методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та 
використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка 
ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі 
дані. Такі об’єкти розглядаються, зокрема, в обов’язкових освітніх компонентах «Комп’ютерна електроніка», 
«Технології проектування комп’ютерних систем», «Системне програмування», «Захист інформації в комп’ютерних 
системах», «Розподілені інформаційні системи», «Паралельні та розподілені обчислення». Цілями навчання ОП є 
підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; 
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застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі 
інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й 
обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем. Зміст ОП має чітку 
структуру, освітні компоненти, включені до ОП, становлять логічну взаємопов’язану систему, даючи можливість 
досягти заявлених загальних і фахових компетентностей та отримати заявлені програмні результати навчання. До 
ОП включено чітку структурно-логічну схему.

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

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачам вищої освіти забезпечується шляхом 
вибору, за власним бажанням, вибіркових освітніх компонентів і передбачена Положенням про організацію 
освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf) і 
Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-poradok-obranna-disciplin-vilnogo-vibir-viboru-
26112020.pdf). Індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти складаються на підставі робочих навчальних 
планів і включають в себе всі обов’язкові освітні компоненти і частину вибіркових освітніх компонентів, обраних з 
обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми ОП. Здобувачі вищої освіти мають право прийняти участь в 
обговоренні майбутніх освітніх компонентів, а запропоновані ними зміни часто враховуються.

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

Можливість реалізації права на вибір навчальних дисциплін передбачена Положенням про організацію освітнього 
процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п.1.5, п.5.2.5, п.5.6) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf) і 
Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-poradok-obranna-disciplin-vilnogo-vibir-viboru-
26112020.pdf). Вивчення вибіркових дисциплін для освітнього рівня бакалавр починається не раніше третього 
навчального семестру. Запис на вибіркові дисципліни проводять за вибором здобувачів вищої освіти на 
добровільній основі за результатами презентацій навчальних дисциплін кафедрами в межах освітньої програми 
відповідного рівня вищої освіти. Гаранти освітніх програм, керівники навчальних підрозділів спільно з випускними 
кафедрами до 30 листопада ознайомлюють здобувачів вищої освіти з переліком вибіркових дисциплін та порядком, 
термінами, особливостями запису на вивчення вибіркових дисциплін. Здобувачі вищої освіти з 1 по 31 грудня 
здійснюють вибір з запропонованого переліку дисциплін вільного вибору (перший етап відбору). Дисципліни, які за 
результатами першого етапу відбору отримали менше 15 виборів з переліку запропонованих виключаються, а 
студентам пропонується перелік дисциплін, що вийшли до другого етапу відбору (крім дисциплін для забезпечення 
фахових компетентностей). Відповідно до проведеної процедури вибору формуються навчальні групи у кількості, як 
правило, від 25 до 30 студентів (крім вибіркових дисциплін блоку фахових компетентностей). Часовий проміжок на 
проведення кожного етапу вибору дисциплін становить до двох тижнів. Процедури обрання вибіркових дисциплін 
блоку фахових компетентностей здійснює гарант освітньої програми шляхом рейтингового голосування здобувачів 
вищої освіти, які навчаються на освітній програмі. Оформлення остаточного вибору дисциплін на наступний 
навчальний рік здійснюється шляхом формування списків навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін за 
результатами процедури вибору.
Здобувачі вищої освіти освітнього рівня бакалавр заочної форми навчання вибір здійснюють під час весняної 
заліково-екзаменаційної сесії. Навчально-науковий центр організації освітнього та виховного процесу за 
сформованими списками навчальних груп для вивчення вибіркових дисциплін готує проект наказу. Учасники 
освітнього процесу з 10 по 20 лютого ознайомлюються з проектом наказу, розміщеним на корпоративних ресурсах 
Таврійського національного університеті імені В.І. Вернадського.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачена Положенням про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (розділ 12) (https://bit.ly/3smNvma). Практика є 
важливою і невід’ємною складовою частиною освітнього процесу з підготовки фахівців. Зміст і обсяг практик 
повинен відповідати: освітньо-професійній програмі відповідного освітнього рівня; навчальним (робочим 
навчальним) планам; програмам відповідних видів практик. Практики, як цикл підготовки, входять до числа 
навчальних дисциплін на семестр і враховуються в баланс навчального часу здобувача вищої освіти. Метою 
практики є оволодіння здобувачами вищої освіти вміннями та способами організації праці у сфері майбутньої 
професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в Таврійському національному університеті імені В.І. 
Вернадського знань, практичних професійних компетентностей для прийняття самостійних рішень під час роботи в 
конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. Практична підготовки передбачає проходження навчальної практики, 
виробничої практики і переддипломної практики. Перед проходженням практики на виробництві здобувачам вищої 
освіти проводиться інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. Перед проходженням практики проводиться 
інструктаж щодо етапів проходження практики і документів, які треба вести під час її проходження. 
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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

Всі навчальні дисципліни ОП передбачають необхідність формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок 
(soft skills) упродовж періоду навчання. Формування соціальних навичок (soft skills) забезпечується, зокрема, такими 
загальними компетентностями ОП, як ЗК9. Здатність працювати в команді; ЗК10. Здатність бути критичним і 
самокритичним; ЗК12. Здатність приймати обґрунтовані рішення; ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт; ЗК14. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; ЗК15. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань. Такі соціальні навички (soft skills) формуються при викладанні 
дисциплін, під час проходження практик і при підготовці випускної кваліфікаційної роботи. Під час освітнього 
процесу здобувачам вищої освіти регулярно доноситься думка про те, що, окрім професіональних навичок, їм 
необхідно виховувати в собі такі людські якості, як здатність до усного спілкування, діловий етикет, шанобливість, 
адаптивність, бажання змінюватися, бажання навчатися протягом усього життя, привабливість, почуття гумору, 
дружність, вихованість, співпереживання, самоконтроль, терпимість, комунікабельність, працьовитість, лояльність, 
ініціативність. Для цього використовуються такі форми і методи навчання, як тренінг, лекція-діалог, дискусія, 
ситуаційна задача, індивідуальне творче завдання, презентація тощо.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

В зв’язку з тим, що професійний стандарт відсутній, при розробці ОП були враховані такі нормативні документи, як 
Національна рамка кваліфікації (https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramka-kvalifikatsiy) і Національний 
класифікатор України. Класифікатор професій. ДК 003:2010 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10).

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

Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
визначається Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. 
Вернадського (п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3) (https://bit.ly/3smNvma). Освітній процес включає в себе заходи керівництва 
Університету та його структурних підрозділів, наукових і науково-педагогічних та інших працівників з питань 
підготовки за фахом здобувачів вищої освіти, організації і науково-методичного забезпечення всіх видів навчальних 
занять, самостійної роботи, практичної підготовки, проведення діагностики результатів навчання, виховання і 
розвитку студентів, їх атестування та управління якістю освітнього процесу. Зокрема, навчальний рік триває 12 
місяців (52 тижні) і розпочинається, як правило, 1 вересня; освітній процес за денною формою навчання 
організується, як правило, за семестровою системою: 2 семестри (осінній і весняний) згідно з навчальним планом; 
усі види практик проводяться в період навчального року поза термінами теоретичного навчання (за винятком 
навчальних практик); канікулярний період за навчальний рік (крім випускних курсів) становить 12 тижнів; 
загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС; обсяг 
одного кредиту ЄКТС становить 30 годин; загальна сума кредитів за рік складає 60 кредитів ЄКТС; тижневе 
аудиторне навантаження повинно бути не більше: 1 та 2 курс – 26 годин, 3 курс – 24 години, 4 курс – 22 години.

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти за ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

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

https://tnu.edu.ua/pravila-priiomu

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

Провадження освітньої діяльності в Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України Прийом здійснюється на конкурсній основі за відповідними 
джерелами фінансування. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки» приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами ЗНО з 
урахуванням середнього балу документа про ПЗСО і балів за особливі успіхи. Мінімальна кількість балів за 
результатами ЗНО для допуску до участі в конкурсі і вага предметів становлять: українська мова – 100 і 0,3; 
математика – 100 і 0,2; на вибір вступника – 100 і 0,4. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» приймаються також особи, які здобули освітній ступінь «молодший 
бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»). Крім того, Додаток 7.1 до Правил прийому до 
Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в 2022 році визначає Порядок прийому до 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на 

Сторінка 8



тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 
окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, а Додаток 7.2 
визначає Порядок прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення 
антитерористичної операції (на період її проведення).

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

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, визначається Положенням про 
організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 10.1, п. 10.4, п. 
10.7, п. 10.10) (https://bit.ly/3smNvma) і Правилами прийому (https://tnu.edu.ua/pravila-priiomu). Факт 
ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію за обраною 
спеціальністю фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом. Здобувачі вищої освіти, які 
навчалися в інших закладах вищої освіти на договірній основі, можуть бути переведені на навчання на тих самих 
умовах або переведені на вакантні місця державного замовлення на конкурсній основі. У випадку визначення 
допустимої академічної різниці готується відповідне розпорядження із зазначенням переліку відсутніх дисциплін 
(обсягу годин, кредитів ЄКТС, форм підсумкового контролю) і термінів ліквідації академічної різниці, узгоджених із 
завідувачем кафедри. Викладач відповідної дисципліни визначає здобувачу вищої освіти конкретні завдання для 
підготовки до ліквідації академічної різниці і необхідне для цього методичне забезпечення. Крім того, здобувачі 
вищої освіти мають право долучатися до академічної мобільності, яка визначається Положенням про академічну 
мобільність Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-akadem-mobilnost.pdf).

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

Випадків застосування вказаних правил на відповідній ОП не було.

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 (не більше, ніж 24 кредити ЄКТС), визначається 
Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(розділ 10) (https://bit.ly/3smNvma). Не здійснюється визнання результатів навчання, набутих у неформальній 
освіті до початку навчання на певному освітньому рівні. У межах блоку дисциплін вільного вибору здобувачу вищої 
освіти можуть зараховуватися кредити, які він здобув під час проходження масових відкритих онлайн-курсів, 
розміщених на платформах Prometheus, Coursera, ЕdX та інших, з отриманням відповідного сертифікату. Здобувач 
вищої освіти, який пройшов такі курси і отримав відповідний сертифікат, має право звернутися до деканату 
навчального підрозділу з проханням зарахувати масовий відкритий онлайн-курс як дисципліну вільного вибору. 
Проходження масових відкритих онлайн-курсів може також зараховуватися як виконання індивідуального 
завдання.

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

Випадків застосування вказаних правил на відповідній ОП не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми та методи навчання і викладання на ОП визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (розділ 6) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf) і 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському національному 
університеті імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-
universitetupolozenna). Навчання здійснюється за такими формами: очна (денна) і заочна (дистанційна). Освітній 
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 
заходи. Основними видами навчальних занять є: лекція, лабораторне заняття, практичне заняття, семінарське 
заняття, індивідуальне заняття, консультація. Досягнення програмних результатів навчання здійснюється через 
організацію і проведення ділових ігор, круглих столів, тренінгів, наукових студентських конференцій, вирішення 
практичних завдань методом мозкового штурму, підготовку індивідуальних робіт (презентацій, проектів, рефератів) 
з використанням сучасних інформаційних технологій. В табл. 3 наведено матрицю відповідності програмних 
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання. Наведені в табл. 3 освітні компоненти 
логічно пов’язані між собою і вивчаються в певній послідовності, що сприяє досягненню програмних результатів 
навчання.
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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?

Вимоги студентоцентрованого підходу визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (розділ 5, розділ 6) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf), 
Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-poradok-obranna-disciplin-vilnogo-vibir-viboru-
26112020.pdf) і Положенням про дистанційне навчання в Таврійському національному університеті імені В.І. 
Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna). 
Студентоцентрований підхід до організації освітнього процесу покликаний подолати основні недоліки існуючої 
університетської освіти. З формами і методами навчання і викладання здобувачі вищої освіти знайомляться на 
початку занять і на початку вивчення кожної дисципліни. Обдарована молодь має можливість сформувати 
індивідуальну освітню траєкторію. Для забезпечення єдиного інформаційного середовища, зокрема, в умовах 
карантину, використовується платформа Google Workspace for Education. Результати кількох опитувань шляхом 
анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності методами навчання і викладання показав, що 
здобувачі вищої освіти такими методами загалом задоволені, але деякі з них вимагають якісного вдосконалення.

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

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», академічна свобода – самостійність і незалежність учасників 
освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, 
що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових 
досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом. 
Принципи академічної свободи визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського (https://bit.ly/3smNvma) і Положенням про академічну 
мобільність Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (https://bit.ly/3FtD5qe). Здобувачі 
вищої освіти можуть вільно вибирати індивідуальну освітню траєкторію, вибіркові освітні компоненти, тему 
наукової роботи, тему випускної кваліфікаційної роботи, керівника випускної кваліфікаційної роботи, 
публікуватися в науковому журналі «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки» 
(https://tech.vernadskyjournals.in.ua), приймати участь в роботі конференцій, семінарів, олімпіад, симпозіумів, 
форумів. Проведені кілька опитувань здобувачів вищої освіти показали, що методи навчання і викладання на ОП, 
які найчастіше вибираються викладачами, іноді не в повній мірі задовольняють потреби здобувачів вищої освіти, 
тому робоча група ОП постійно працює над розробкою рекомендацій щодо покращення методів навчання і 
викладання.

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 *

Учасники освітнього процесу можуть отримати інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 
порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів з робочих програм навчальних дисциплін, а 
також інших документів на сайті Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Порядок 
отримання такої інформації визначається Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського (розділ 7) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf). 
Такого роду інформація надається учасникам освітнього процесу на його початкових етапах (під час вступної 
кампанії, на початку навчального року, на початку навчального семестру, на початку вивчення навчальної 
дисципліни, на настановних зборах перед проходженням практики). Ефективність надання інформації 
визначається шляхом проведення внутрішнього контролю, а також опитувань здобувачів вищої освіти. Внутрішній 
контроль якості освітнього процесу та підготовки фахівців здійснюється з метою виявлення його відповідності 
встановленим завданням і нормам та постійного вдосконалення. Контроль якості спрямований на: підвищення 
вагомості самоконтролю на всіх рівнях: врахування вимог та очікувань основних користувачів освітніх послуг – 
абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, роботодавців та держави; своєчасне виявлення недоліків в організації 
освітнього процесу та причин їх виникнення.

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

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» і Статутом Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-2019.pdf), наукова і науково-технічна 
діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і 
виробничої діяльності в системі вищої освіти. Основними завданнями наукової і науково-технічної діяльності є: 
одержання конкурентоспроможних наукових знань і науково-прикладних результатів, спрямованих на отримання 
нових знань про сучасні економічні процеси; здійснення вагомого внеску у суспільний розвиток через дослідження, 
генерування нових знань та їх використання в підготовці конкурентоспроможних фахівців і креативних 
особистостей; формування креативного кадрового потенціалу науки, здатного до створення і впровадження 
інноваційних наукових розробок; створення високоінтелектуального креативного середовища життєдіяльності; 
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здійснення інноваційних фундаментальних і прикладних досліджень та розробок, спрямованих на забезпечення 
соціально-економічного розвитку України та комерціалізація їх результатів. До виконання наукових і науково-
технічних робіт можуть залучатися наукові, педагогічні і науково-педагогічні працівники; інші працівники; особи, 
які навчаються; фахівці інших організацій. Основне поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП 
здійснюється під час виконання випускної кваліфікаційної роботи. Також, частково дослідження виконуються під 
час підготовки здобувачів вищої освіти до конференцій, семінарів, олімпіад, симпозіумів, форумів – для їх 
успішного виконання необхідна тісна співпраця з відповідними лабораторіями Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. Під час реалізації ОП також використовуються методичні вказівки, довідники, 
монографії, навчальні посібники, підручники, які знаходяться в бібліотеці Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського або у вільному доступі в мережі Internet і утримують результати наукових досліджень. Крім 
того, поєднання навчання і досліджень є необхідним при вивченні таких дисциплін, як «Методи та системи 
штучного інтелекту», «Інтелектуальна власність у сфері комп’ютерної інформації». Це дає змогу сформувати такі 
необхідні для дослідницької діяльності загальні і фахові компетентності, як, наприклад, ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; ФК11. Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та 
їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних 
задач у галузі комп’ютерних наук.

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

З метою забезпечення якості освітніх програм, їх актуальності та відповідності визначеним цілям, потребам 
здобувачів вищої освіти та суспільства здійснюється моніторинг та, за необхідності, періодичний перегляд ОП, що 
визначається Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. 
Вернадського (п. 4.5.3) (https://tnu.edu.ua/ sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-
procesu-v-tnu-28042021.pdf) і Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-
osvitnogo-procesu-universitetupolozenna). Процес моніторингу ОП передбачає аналіз та оцінювання таких факторів: 
змісту та актуальності ОП; змін потреб суспільства; навчального навантаження, навчальних досягнень та успішності 
здобувачів вищої освіти; очікувань, потреб та задоволеності здобувачів вищої освіти щодо ОП; відповідності 
навчального середовища і служб підтримки здобувачів вищої освіти цілям ОП; очікувань та задоволеності 
роботодавців рівнем підготовки випускників. Моніторинг ОП проводиться не рідше одного разу на рік. Навчально-
методична рада приймає рішення щодо необхідності внесення змін або перегляду ОП, яке в подальшому 
затверджуються Вченою радою. Ініціаторами оновлення змісту освітніх компонентів зазвичай виступають самі 
викладачі, хоча іноді ними бувають здобувачі вищої освіти, випускники ОП, роботодавці, академічна спільнота і 
інші стейкхолдери. Оновлені робочі програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри і 
затверджуються перед початком кожного навчального року. Для того, щоб викладачі кафедри мали можливість 
оновити свої робочі програми, вони проходять науково-педагогічні стажування, беруть участь в різних міжнародних 
і національних наукових конференціях, семінарах, олімпіадах, круглих столах, тренінгах, опрацьовують фахову 
літературу, знайомляться з результатами останніх наукових досліджень і розробок, проводять наукові дослідження. 
Наприклад, зміст навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних систем» переглядався переважно 
через те, що сучасні комп’ютерні технології постійно змінюються і розвиваються, а дисципліни «Організація баз 
даних» – через те, що кожні один-два роки виходять нові версії систем керування базами даних з новими 
можливостями.

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

Інтернаціоналізація діяльності визначена Статутом Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
(розділ 17) (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-2019.pdf) і Стратегією інтернаціоналізації 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (https://bit.ly/3FwVbaL). Метою 
інтернаціоналізації є формування ефективної поліструктурної системи академічної мобільності, здатної сприяти 
забезпеченню ефективної реалізації статутних завдань у межах повного наукового та освітнього циклів, в процесі 
виведення на високі міжнародні конкурентні позиції. Процеси інтернаціоналізації полягають у наступному: 
формування позитивного іміджу Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського шляхом 
залучення міжнародних фахівців, встановлення та розвиток партнерських зв’язків з науковими установами 
зарубіжних країн, підготовка двосторонніх договорів про співробітництво в сфері освіти, науки і культури; 
міжнародні стажування, проходження дистанційного навчання, обмін досвідом; адаптація ОП до світових 
аналогічних програм з урахуванням тенденцій ринку праці; адаптація змісту та методів викладання освітніх 
компонент під світовий ринок освітніх послуг; залучення студентів до проходження практики за кордоном. 
Координація інтернаціоналізації діяльності здійснюється відділом міжнародного співробітництва 
(https://tnu.edu.ua/miznarodne-spivrobitnictvo). Здобувачі вищої освіти мають можливість користуватися 
електронним доступом до наукометричних баз даних Scopus та Web Of Science.

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?

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання здобувачів вищої освіти. Вони 
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визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання вимогам 
Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 
«Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» і іншим нормативним документам. Контрольні 
заходи визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті 
імені В.І. Вернадського (п. 7.5 – п. 7.8) (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-
osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf) і Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 4) (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-
osvitnogo-procesu-universitetupolozenna) та відображаються в робочих програмах навчальних дисциплін 
(https://tnu.edu.ua/roboci-programi-navcalnih-disciplin). Основними видами контрольних заходів є вхідний 
(попередній) контроль, поточний (тематичний) контроль і підсумковий (семестровий) контроль / підсумкова 
атестація. Оцінювання із засвоєння дисципліни за 100-бальною шкалою переводиться в національні оцінки 
«Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно» або «Зараховано», «Незараховано» і оцінки ЄКТС «А», «В», 
«С», «D», «E», «FX», «F». Оцінювання вважається успішним, якщо оцінка за 100-бальною шкалою становить не 
менше 60 балів.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується низкою нормативних документів, обговорених, оприлюднених і затверджених усіма 
учасниками освітнього процесу, а саме Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 7.5 – п. 7.8) (https://bit.ly/3smNvma), Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському національному університеті імені В.І. 
Вернадського (п. 4) (https://bit.ly/3yiTmwG), Положенням про кваліфікаційну роботу для здобуття ступеня вищої 
освіти «Бакалавр», «Магістр» (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna), 
Положенням про Екзаменаційну комісію в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna) і деяким іншими. Для кожного 
освітнього компонента ОП розроблена робоча програма, в якій в обов’язковому порядку прописані всі форми 
контрольних заходів і критеріїв та вказана система оцінювання результатів навчання. Кожен здобувач вищої освіти 
має можливість ознайомитись із вимогами до оцінювання його загальних і фахових компетентностей та програмних 
результатів навчання. Таке оцінювання проводиться шляхом здійснення вхідного (попереднього) контролю, 
поточного (тематичного) контролю і підсумкового (семестрового) контролю / підсумкової атестації. 

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

Необхідність доведення до здобувачів вищої освіти інформації про форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання визначається Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському національному 
університеті імені В.І. Вернадського (п. 7.5, п. 7.6) (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/ normativbasa/polozenna-pro-
organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf) і Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 4.2) 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna). Така інформація доводиться до 
відома здобувачів освіти на початку семестру на першому занятті з навчальної дисципліни, під час установчої сесії, 
через оприлюднення робочих програм навчальних дисциплін і програм практики (https://tnu.edu.ua/roboci-
programi-navcalnih-disciplin). Також викладачі, завідувач кафедри, працівники деканату мають змогу повідомляти 
здобувачів вищої освіти про форми контрольних заходів та критерії оцінювання і їх зміни по стаціонарному або 
мобільному телефонах, електронною поштою, через Viber і Google Classroom. Здобувачі вищої освіти мають 
можливість обирати найбільш зручний для себе спосіб спілкування. Також постійно підтримуються контакти із 
старостами навчальних груп. Результати поточного (тематичного) контролю виставляються в журнал обліку роботи, 
результати підсумкового (семестрового) контролю – у відомість обліку успішності в день проведення екзамену / 
заліку.

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

Форма атестації здобувачів вищої освіти у вигляді захисту кваліфікаційної роботи повністю відповідає Стандарту 
вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні 
технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Вона завершується врученням документу встановленого зразка 
про присудження здобувачу вищої освіти ступеня вищої освіти «бакалавр» із присвоєнням кваліфікації «бакалавр з 
комп’ютерних наук». Атестація здійснюється відкрито і публічно. Вимоги до кваліфікаційної роботи визначаються 
Положенням про кваліфікаційну роботу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna). Кваліфікаційна робота для 
здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» – це самостійне завершене навчально-наукове дослідження здобувача, що 
синтезує підсумок теоретичної і практичної підготовки в рамках нормативної та варіативної складових освітньо-
професійної програми підготовки бакалавра за відповідним напрямом підготовки. Кваліфікаційна робота 
перевіряється на плагіат і оприлюднюється на офіційному сайті Таврійського національного університеті імені В.І. 
Вернадського або його структурного підрозділу, або в його репозитарії.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
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Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 7.4 – п.7.8) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/ normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf), 
Положенням про Екзаменаційну комісію в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna), Положенням про кваліфікаційну 
роботу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-
osvitnogo-procesu-universitetupolozenna) і робочими програмами навчальних дисциплін (https://tnu.edu.ua/roboci-
programi-navcalnih-disciplin). Всі ці нормативні документи є доступними для всіх учасників освітнього процесу і 
оприлюднені на офіційному сайті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

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 визначається Положенням про організацію освітнього процесу в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 7.4 – п. 7.8) (https://bit.ly/3smNvma) і Кодексом академічної 
доброчесності (https://tnu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist), який розроблено для забезпечення дотримання 
стандартів академічної доброчесності, етичної поведінки та професійної відповідальності представниками 
академічної спільноти Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського – учасниками освітнього 
процесу та іншими співробітниками. Оцінювання вважається успішним, якщо оцінка за 100-бальною шкалою 
становить не менше 60 балів. Якщо здобувач вищої освіти вважає, що оцінка, яку він отримав, не відповідає рівню 
його знань, він може звернутись з апеляцією згідно з Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю 
з екзамену чи заліку Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (https://bit.ly/3vWrjS5). 
Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань студентів, 
уникнення непорозумінь та спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку та реального 
забезпечення законних прав і інтересів здобувачів вищої освіти. Запобігання конфлікту інтересів забезпечується 
рівними умовами для всіх здобувачів вищої освіти і єдиними критеріями оцінювання. Ситуацій, які б потребували 
створення апеляційних комісій, протягом навчання здобувачів вищої освіти за ОП не виникало.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього 
процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 7.5) (https://bit.ly/3smNvma). 
Здобувачі вищої освіти, які за результатами заліково-екзаменаційної сесії отримали незадовільні оцінки, а також не 
захистили курсові роботи за поточний семестр, вважаються такими, що мають академічну заборгованість. 
Дирекцією інституту за погодженням із завідувачам кафедри складається графік ліквідації академічної 
заборгованості і доводиться до екзаменаторів та студентів. Кафедра забезпечує прийняття академічної 
заборгованості згідно встановленого графіку ліквідації академічної заборгованості. Ліквідація академічної 
заборгованості у період заліково-екзаменаційної сесії не допускається. Ліквідація академічної заборгованості 
повинна бути проведена у наступні терміни: осінній семестр – до початку весняного семестру, весняний семестр – до 
1 вересня наступного навчального року. Питання про призначення іншого викладача для повторного складання 
екзамену, за заявою студента, вирішує директор інституту після з’ясування всіх обставин справи. У разі отримання 
оцінки «незадовільно» (FХ) студент має право на два перескладання: перший раз – науково-педагогічному 
працівникові (лектору), другий раз – комісії, склад якої визначається на засіданні відповідної кафедри. У разі 
отримання оцінки «незадовільно» (F) студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну, пройти практику чи 
виконати курсову роботу в наступному навчальному періоді.

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

Урегулювання порядку оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів визначається 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю з екзамену чи заліку Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського (https://bit.ly/3vWrjS5). Апеляція результатів підсумкового контролю знань 
студентів є складовою організаційного забезпечення освітнього процесу згідно чинного законодавства. Розгляд 
апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки. Апеляція студента щодо оцінки його 
знань подається в деканат особисто в письмовій формі за зразком не пізніше наступного робочого дня після 
оголошення оцінки. Подана апеляція реєструється в журналі реєстрації вхідної документації деканату навчального 
підрозділу секретарем апеляційної комісії. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії упродовж 
двох робочих днів після її подання. За бажанням студента, що подав апеляцію, він може бути присутнім при 
розгляді своєї заяви. Розгляд апеляції проводиться, якщо на засіданні присутні не менше трьох членів апеляційної 
комісії. За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне з двох рішень: «Виставлена оцінка з дисципліни 
відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється» або «Виставлена оцінка з дисципліни  не відповідає 
рівню і якості виконаної роботи та збільшується на … балів». Рішення апеляційної комісії є остаточним. Випадків 
застосування вказаних правил на відповідній ОП не було.

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

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності містять наступні документи: Статут 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
(https://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-2019.pdf), Положення про організацію освітнього 
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процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf), 
Кодекс академічної доброчесності (https://tnu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/), Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna), Положення про запобігання та 
виявлення академічного плагіату в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/), Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю з 
екзамену чи заліку Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-
dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna), Меморандум про співпрацю між Таврійським національним 
університетом імені В.І. Вернадського та Центром академічної етики та досконалості в освіті «Етос» 
(https://tnu.edu.ua/memorandum-pro-spivpracyu-z-centrom-akademichno%D1%97-etiki-ta-doskonalosti-v-osviti-etos).

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

Як інструмент протидії порушенням академічної доброчесності на ОП використовується програма UNICHEK 
(https://unicheck.com/uk-ua), що визначено в Положенні про запобігання та виявлення академічного плагіату в 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/). 
Перевірці на академічний плагіат підлягають всі наукові роботи, які повинні бути опубліковані. Перевірка 
кваліфікаційних робіт на наявність ознак академічного плагіату є обов’язковою і здійснюється не пізніше, ніж за 10 
днів до їх захисту. За результатами перевірки формується звіт подібності, який є обов’язковим документом для 
допуску до захисту кваліфікаційної роботи. Крім того, для протидії порушенням академічної доброчесності на ОП 
використовуються наступні заходи: інформування здобувачів вищої освіти про правила наукової етики і наслідки 
виявлення фактів академічного плагіату, формування у здобувачів вищої освіти навичок самостійної роботи, 
створення методичних матеріалів з описом вимог до належного оформлення посилань на використану в наукових 
роботах інформацію, інформування здобувачів вищої освіти про відповідальність за порушення академічної 
доброчесності, проведення методичних семінарів з основ академічної доброчесності, організація публічного захисту 
кваліфікаційних робіт.

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

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського популяризує академічну доброчесність серед 
здобувачів вищої освіти ОП шляхом розміщення на офіційному сайті Положення про запобігання та виявлення 
академічного плагіату в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna), Кодексу академічної 
доброчесності (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetu) і Положення про 
кваліфікаційну роботу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр» (https://tnu.edu.ua/normativni-
dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetupolozenna). Такого роду інформація надається учасникам освітнього процесу 
на початку навчального року, на початку навчального семестру, на початку вивчення навчальної дисципліни. Факти 
порушень академічної доброчесності в обов’язковому порядку контролюють і попереджують керівники 
кваліфікаційних робіт. Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти також 
проводяться консультування щодо вимог до написання наукових робіт із наголошенням на принципах 
самостійності, коректного використання інформації з різних джерел і уникання плагіату. 

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

За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу несуть відповідальність згідно з ст. 42 Закону 
України «Про освіту». Згідно з Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-
universitetupolozenna) і Кодексом академічної доброчесності (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-
procesu-universitetu), порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти є підставою для повторного 
вивчення ними навчальної дисципліни і може бути підставою для відрахування. При виявленні випадків порушення 
академічної доброчесності в індивідуальних завданнях здобувачів вищої освіти вони повертаються здобувачам 
вищої освіти на доопрацювання. Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками 
враховується при продовженні з ними контракту і може бути підставою для його дострокового розірвання. Рішення 
про застосування покарань при порушенні академічної доброчесності приймає Комісія з питань академічної 
доброчесності. Випадків порушень академічної доброчесності на відповідній ОП не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників в Таврійському національному університеті імені В.І. 
Вернадського проводиться відповідно до вимог законодавства України. Забезпечення необхідного рівня 
професіоналізму викладачів ОП під час їх конкурсного відбору визначається Порядком проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників та укладання з 
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ними трудових договорів (контрактів) (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/poradok-provedenna-
konkursnogo-vidboru.pdf). Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, законності, рівності 
прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, об’єктивності 
та обґрунтованості рішень конкурсної комісії, неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних 
посад, створення рівноправних умов для усіх кандидатів на посади. Основним критерієм конкурсного відбору є 
професіоналізм викладачів ОП: відповідність освіти, яку здобув претендент, посаді, на яку оголошено конкурс; 
наявність необхідної кваліфікації, наукового ступеня, вченого звання; стаж науково-педагогічної роботи; рівень 
науково-методичного викладання дисциплін; наявність виданих методичних розробок, статей, монографій, 
посібників, підручників; практичний досвід роботи за спеціальністю; підвищення кваліфікації (стажування); 
публікаційна активність; участь в роботі конференцій, семінарів, олімпіад, симпозіумів, форумів; академічна 
мобільність.

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

Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу визначається Статутом Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського (п. 14.2) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-2019.pdf) і Положенням про організацію освітнього 
процесу в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (розділ 12) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf). 
Воно відбувається наступним чином: шляхом підключення роботодавців до обговорення і розробки ОП; шляхом 
урахування рекомендацій щодо доцільності запровадження окремих освітніх компонентів і програмних результатів 
навчання; шляхом підписання угод про можливості співпраці (зокрема, при проходженні здобувачами вищої освіти 
практик, під час яких відбувається активний пошук місць для майбутнього працевлаштування); шляхом 
проведення, за участю роботодавців, конференцій, семінарів, виставок.

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

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-
практиків, експертів галузі, представників роботодавців з метою продемонструвати сучасні тенденції розвитку 
комп’ютерних технологій, підвищити рівень професійної обізнаності здобувачів вищої освіти, висвітлити окремі 
специфічні теми навчальних дисциплін. Наприклад, Мошенський Андрій Олександрович є професіоналом-
практиком, головою Київського Міського Радіоклубу.

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

Забезпечення якості освіти в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського передбачає 
професійний розвиток викладачів, що визначається Статутом Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського (розділ 3) (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-2019.pdf), Колективним договором 
на 2021 – 2024 роки між адміністрацією та трудовим колективом Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського (https://tnu.edu.ua/documenti) і Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
(https://bit.ly/3LWQM3x), яке визначає процедуру, періодичність, види, форми, обсяг (тривалість), умови 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи механізм оплати, умови і 
процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації. Згідно з цим положенням, працівники підвищують свою 
кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років. Підвищення кваліфікації здійснює Центр підвищення 
кваліфікації, що допомагає вирішити питання професійного розвитку. Наприклад, гарант ОП отримав Сертифікат 
від 03.02.2020 р. (реєстраційний номер 217), який підтверджує рівень B2 володіння англійською мовою. А також з 
01.03.2021 р. по 26.03.2021 р. пройшов стажування в Malopolska School of Public Administration University of 
Economics in Krakow по програмі “New and innovative teaching methods” (сертифікат NR 2602/MSAP/2021).

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Стимулювання викладацької майстерності в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського 
передбачає заохочення за успіхи в роботі, що визначається Правилами внутрішнього розпорядку Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського (розділ 8) 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/pravila-vnutrisnogo-poradku-tnu-27122017-r.pdf) і Колективним 
договором на 2021 – 2024 роки між адміністрацією та трудовим колективом Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського (п. 2.1.7, п. 5.2.2) (https://tnu.edu.ua/documenti). За зразкове виконання 
працівниками трудових обов’язків, сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі, за досягнення 
високих результатів у науковій, науково-педагогічній та інноваційній діяльності по підготовці фахівців для держави 
і за інші досягнення в роботі, застосовуються моральні і матеріальні заохочення: оголошення подяки, нагородження 
грамотою, преміювання. За досягнення високих результатів у професійній діяльності працівники можуть 
представлятися до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними 
преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
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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?

Перелік і якісна характеристика фінансового та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу наведені 
на офіційному сайті Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/dokumenti-
universitetu). Показники відповідності і достатності цих фінансових та матеріально-технічних ресурсів визначеним в 
ОП цілям та програмним результатам навчання свідчать про дотримання кадрових і технологічних вимог. Показник 
забезпеченості приміщеннями для проведення аудиторних занять відповідає встановленим нормам. Всі здобувачі 
вищої освіти, в кого є потреба, забезпечуються житлом. Функціонують бібліотека, їдальня, спортивний зал. 
Фінансові ресурси і їх витрата передбачаються планом роботи Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського і плануються на перспективу, вони уточняються в кінці кожного фінансового року 
(https://tnu.edu.ua/finansovo-ekonomichna-diyalnist). Доцільність фінансування певних освітніх потреб визначається 
плановим відділом бухгалтерії. Наявне навчально-методичне забезпечення ОП дає можливість досягнення 
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання завдяки його максимальній змістовій насиченості та 
періодичному оновленню. Наведені на офіційному сайті Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського освітня програма, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, методичні рекомендації 
проходять обговорення на засіданнях кафедри з метою їх удосконалення.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище, яке створене в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського, задовольняє 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП в повній мірі завдяки студентоцентрованого підходу до освітнього 
процесу і збалансованості матеріально-технічного забезпечення, яке використовується в цьому процесі. Воно 
забезпечує безпечні умови навчання, дозвілля і побуту, участь здобувачів вищої освіти в обговоренні і вирішенні 
питань удосконалення освітнього середовища, організації дозвілля, побуту, оздоровлення. Здобувачі вищої освіти 
мають вільний доступ до різних інформаційних ресурсів, необхідних для навчання та наукової діяльності в межах 
ОП: наприклад, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського має електронний доступ до 
наукометричних баз даних Scopus та Web Of Science. Захист учасників освітнього процесу від будь-яких форм 
експлуатації, фізичного і психічного насильства визначається Положенням про протидію боулінгу, мобінгу та 
сексуальним домаганням в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського. З метою вирішення 
конфліктів, які виникають між учасниками освітнього процесу, існує Центр медіації при психологічній службі. 
Важливу роль у задоволенні потреб і інтересів здобувачів вищої освіти відіграє Студентське самоврядування 
(https://tnu.edu.ua/studentske-samovraduvanna). Воно забезпечує захист прав та інтересів студентів у відносинах із 
адміністрацією, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами.

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

Створення в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського безпечних для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти умов освітнього середовища гарантується відповідними нормативними документами про 
відповідність санітарно-технічного стану навчальних аудиторій і приміщень вимогам чинних норм і правил 
експлуатації (https://tnu.edu.ua/dokumenti-universitetu). Для цього постійно проводиться цілий комплекс заходів, 
який включає підтримку стану навчальних аудиторій і приміщень в належному стані, роз’яснювальну і 
профілактичну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу і у випадку організації 
позанавчальних заходів, організацію охорони навчальних корпусів і гуртожитків. На щорічних зустрічах ректора і 
представників адміністрації Таврійського національного університеті імені В.І. Вернадського із здобувачами вищої 
освіти обговорюються питання надання здобувачам вищої освіти безпечного освітнього середовища. Пропозиції і 
зауваження, висловлені учасниками таких зустрічей, враховуються в подальшій роботі. Психологічною службою 
проводиться постійне вивчення соціально-психологічного клімату у колективах навчальних груп, мотивації 
навчання перших курсів і схильності молоді до порушення загальноприйнятних норм і правил. Для учасників 
освітнього процесу періодично проводяться інструктажі з пожежної безпеки і охорони праці. Випадків порушень або 
травмувань на відповідній ОП не було.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 
забезпечує повну освітню, організаційну, інформаційну, консультативну і соціальну підтримку. Такі механізми 
підтримки здобувачів вищої освіти визначаються Статутом Таврійського національного університету імені В.І. 
Вернадського (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/statut-2019.pdf). Комунікація між здобувачами 
вищої освіти і адміністрацією Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського здійснюється на 
основі особистого спілкування під час навчальних занять або інших форм педагогічної взаємодії, в телефонному 
режимі, за допомогою Skype, за допомогою Viber, за допомогою платформи Google Classroom. Освітня допомога 
надається шляхом забезпечення теоретичної, методичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти до 
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здійснення викладацької і науково-дослідницької діяльності та передбачає використання особистісно-орієнтованого 
підходу. В основному освітню допомогу забезпечує кафедра. Організаційна допомога надається шляхом розуміння, 
врахування і уточнення цілей, вимог і очікувань здобувачів вищої освіти щодо надання освітніх послуг, належних 
матеріально-технічних і навчально-методичних умов, вільного вибору здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін, організації і здійсненні моніторингу якості освіти, дотримання академічної доброчесності. Інформаційна 
допомога надається шляхом забезпечення вільного безперешкодного доступу до будь-якої інформації, яка 
стосується навчання за ОП (розкладів занять, екзаменів, захистів). Консультативна допомога надається шляхом 
проведення різних консультацій (індивідуальних, групових, вузькоспеціалізованих) з метою задоволення освітніх, 
організаційних і соціальних потреб здобувачів вищої освіти. Соціальна допомога надається шляхом впровадження 
механізмів соціальної адаптації здобувачів вищої освіти. Вона забезпечується тісною співпрацею ректорату, 
деканату, кафедри, студентського самоврядування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 
Результати кількох опитувань здобувачів вищої освіти засвідчують загалом позитивну оцінку освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної і соціальної підтримки здобувачів освіти. Рекомендації стосовно її 
постійного вдосконалення здобувачі вищої освіти надають шляхом опитування і індивідуального спілкування з 
адміністрацією Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, викладачами, представниками 
студентського самоврядування.

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)

Наказом по Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського від 17.07.2018 р. №167-ОД визначено 
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
(https://tnu.edu.ua/dokumenti-universitetu). Науково-педагогічні працівники мають достатню кваліфікацію для 
роботи з такою категорією здобувачів вищої освіти з особливими потребами. Крім того, Таврійський національний 
університет імені В.І. Вернадського має можливість і готовий надавати таким здобувачам вищої освіти необхідну 
психологічну допомогу (https://tnu.edu.ua/news/praktika-studentiv-psihologiv). Одночасно з цим адміністрація 
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського розглядає можливість створення для таких 
здобувачів вищої освіти відповідного інклюзивного простору. Випадків реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами на відповідній ОП не було.

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?

Політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язані із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) в Таврійському національному університету імені В.І. Вернадського визначають 
Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», Положення про організацію освітнього процесу в 
Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (п. 8.1.1 «Особи, які навчаються, мають право на 
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства…») 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-tnu-28042021.pdf), 
Положення про протидію боулінгу, мобінгу та сексуальним домаганням в Таврійському національному університеті 
імені В.І. Вернадського, Наказ ректора «Про вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, 
усунення наявного чи потенційного конфлікту інтересів» від 23 жовтня 2016 р.№ 26-ОД, Наказ ректора «Про 
упередження корупційних відносин між учасниками навчального процесу» від 09.06.2017 р. №111-ОД 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/nakazakp.pdf), Антикорупційна програма Таврійського 
національного університету імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/programaakp.pdf), Анонімна поштова скринька 
(https://tnu.edu.ua/antikorupciina-programa-tnu). В анонімну поштову скриньку можна повідомити у випадку, якщо 
учасники освітнього процесу стали свідками корупційної ситуації. В Таврійському національному університету імені 
В.І. Вернадського існує Центр медіації при психологічній службі, робота якого визначається Положенням про центр 
медіації при психологічній службі у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського і який в своїй 
діяльності керується принципами добровільної участі, рівності, активності і самовизначення сторін медіації, 
незалежності, нейтральності та конфіденційності інформації щодо медіації. Основними напрямками діяльності 
такого центру є врегулювання спорів «студент-студент», «студент-викладач», «викладач-викладач», спорів між 
мешканцями гуртожитку, працівниками гуртожитку, мешканцями та працівниками гуртожитку, спорів у сфері 
сімейних відносин та у інших сферах шляхом здійснення добровільної медіації. Випадків виникнення конфліктних 
ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями і дискримінацією, на відповідній ОП не було. Оскільки 
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського є переміщеним закладом вищої освіти, то від початку 
анексії Криму та бойових дій на Донбасі його склад поповнюється здобувачами вищої освіти, які є внутрішньо-
переміщеними особами. Багато з них є такими, що пережили певні травматичні події і несвідомо проектують їх в 
сценаріях подальших взаємовідносин з оточуючими. Саме тому особливо актуальним є здійснення заходів щодо 
попередження конфліктних ситуацій, розповсюдження культури ненасильницьких дій з метою подолання 
суперечностей.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
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Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Основними документами, які регулюють процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду ОП є Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському національному університеті імені 
В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/polozenna-pro-organizaciu-osvitnogo-procesu-v-
tnu-28042021.pdf), Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському 
національному університеті імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-
universitetupolozenna), Методичні рекомендації до розроблення та оформлення освітньо-професійної програми 
(https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-universitetu). Відомості про ОП розміщуються на 
офіційному сайті Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/profili-
osvitnih-program).

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

ОП «Комп’ютерні науки» акредитується вперше. Перший варіант ОП «Комп’ютерні науки» був затверджений 
Вченою радою Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського в 2019 р., проект ОП «Комп’ютерні 
науки» 2022 р. розміщений на офіційному сайті Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/profili-osvitnih-program). Моніторинг ОП з метою її покращення здійснюється щорічно у формі 
оновлення. Підставою для оновлення ОП є ініціатива та пропозиції гаранта ОП і викладачів, які її реалізують, а 
також пропозиції здобувачів вищої освіти і роботодавців. Під час моніторингу ОП враховуються поява нового 
апаратного і програмного забезпечення, а також тенденції розвитку спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 
Оновлення відображаються у вигляді змін таких структурних елементів ОП, як навчальний план, робочі програми 
навчальних дисциплін, програми практик. Аналіз виконання ОП здійснюється за результатами кожного семестру і 
навчального року, він є предметом розгляду на засіданнях кафедри.

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

Періодичний перегляд ОП та інші процедури забезпечення її якості є обов’язковою складовою внутрішнього 
забезпечення якості ОП. При розробці ОП одним з членів робочої групи обов’язково є здобувач вищої освіти, 
зауваження якого обов’язково враховуються. В ОП 2019 р. це був здобувач вищої освіти денної форми навчання 
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Шевченко Н.А., в проекті ОП 2022 р. – здобувач вищої освіти денної форми 
навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» Черненко О.С.

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

Студентське самоврядування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського 
(https://tnu.edu.ua/studentske-samovraduvanna) є повноцінним учасником освітнього процесу. Участь студентського 
самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП визначається його нормативними 
документами.

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

Пріоритети діючих і можливих роботодавців враховуються гарантом ОП при її оновлені. Крім цього, з метою 
вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти, врахування думки роботодавців передбачено під час 
проходження здобувачами практик на відповідних базах проведення практики. Протягом усього періоду навчання 
здобувачі вищої освіти і викладачі регулярно спілкуються з роботодавцями на зустрічах на 
загальноуніверситетських заходах, ярмарках вакансій, ІТ-форумах. Роботодавці обов’язково запрошуються на всі 
масові заходи Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, де розглядаються різні аспекти 
підготовки здобувачів вищої освіти.

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

Так як випускників ОП «Комп’ютерні науки» ще не було, то практики збирання та врахування інформації щодо 
кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників поки немає. Гарант ОП і інші учасники робочої 
групи вивчають досвід інших закладів вищої освіти, де є спеціальність 122 «Комп’ютерні науки». Планується 
збирання та врахування інформації шляхом: проведення ділових зустрічей, проведення навчально-наукових 
конференцій, організації заходів з підвищення кваліфікації, листування з випускниками, проведення соціологічних 
досліджень, узагальнення відгуків підприємств і організацій про рівень і якість підготовки здобувачів вищої освіти, 
участі здобувачів вищої освіти в професійно-орієнтаційній роботі.

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

ОП «Комп’ютерні науки» акредитується вперше. Досвід здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 
за період її реалізації ще не узагальнено, але потребує удосконалення механізм підтримання «зворотного зв’язку» із 
здобувачами вищої освіти. При цьому необхідно покращити наступні показники: збільшити кількість власних 
методичних вказівок, довідників, монографій, навчальних посібників, підручників; організувати роботу наукових 
студентських гуртків за основними напрямками науково-дослідницької роботи кафедри; інтенсивніше 
впроваджувати в навчальний процес сучасні комп’ютерні технології.

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?

ОП «Комп’ютерні науки» акредитується вперше. Завдяки роботі НАЗЯВО в мережі Internet є вільний доступ до 
акредитаційних справ, що дає змогу аналізувати помилки інших ОП різних закладів вищої освіти і враховувати їх 
при вдосконаленні власної ОП.

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

Учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через участь 
в розробці ОП і окремих освітніх компонентів ОП, що визначається Положенням про загальноуніверситетську 
робочу групу Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського з розробки стратегії 
(https://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/protokol-no6-vid-03032020.pdf) і Положення про 
загальноуніверситетську робочу групу Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського з розробки 
та впровадження механізму забезпечення якості (https://www.tnu.edu.ua/sites/default/files/normativbasa/protokol-
no6-vid-03032020.pdf).

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

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами Таврійського національного університету імені 
В.І. Вернадського у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти визначається 
Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Таврійському національному 
університеті імені В.І. Вернадського (https://tnu.edu.ua/normativni-dokumenti-osvitnogo-procesu-
universitetupolozenna), згідно з яким перегляд ОП здійснюють випускові кафедри, органи управління навчальних 
підрозділів, навчальний відділ, навчально-методичний відділ, Рада якості освіти, Вчена рада; оцінювання якості 
знань здобувачів вищої освіти здійснюють навчальні підрозділи, органи студентського самоврядування, Рада якості 
освіти; забезпечення якісного складу науково-педагогічних працівників здійснюють завідувачі кафедр і керівники 
навчальних підрозділів, відділ кадрів; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу здійснюють адміністрація, Вчена рада, Рада якості освіти, бібліотека, керівники навчальних підрозділів, 
кафедри; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом 
здійснюють адміністрація, Інформаційно-обчислювальний центр; забезпечення ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату здійснюють відповідальні за впровадження та виконання: адміністрація, вчені 
секретарі Спеціалізованих вчених рад, керівники структурних підрозділів, наукові керівники.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюється наступними основними нормативними 
документами: Статутом Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, Положенням про 
організацію освітнього процесу в ТНУ імені В.І. Вернадського, Положенням про систему внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти у ТНУ імені В.І. Вернадського, Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти 
права на вільний вибір навчальних дисциплін у ТНУ імені В.І. Вернадського, Положенням про кваліфікаційну 
роботу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», Положенням про Екзаменаційну комісію в ТНУ 
імені В.І. Вернадського, Положенням про академічну мобільність ТНУ імені В.І. Вернадського, Положенням про 
дистанційне навчання в ТНУ імені В.І. Вернадського, Стратегією інтернаціоналізації ТНУ про апеляцію результатів 
підсумкового контролю з екзамену чи заліку ТНУ імені В.І. Вернадського, Положенням про запобігання та 
виявлення академічного плагіату в ТНУ імені В.І. Вернадського, Меморандумом про співпрацю між ТНУ імені В.І. 
Вернадського та Центром академічної етики та досконалості в освіті «Етос», Порядком проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних, наукових працівників та укладання з 
ними трудових договорів (контрактів), Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників у ТНУ імені В.І. Вернадського, робочими програмами навчальних дисциплін і програми 
практики.
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Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://tnu.edu.ua/profili-osvitnih-program

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

https://tnu.edu.ua/profili-osvitnih-program

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП полягають в наступному: використання вітчизняного і закордонного досвідів стосовно 
внутрішнього забезпечення якості освіти; вивчення сучасного апаратного і програмного забезпечення; 
використання вітчизняного і закордонного досвідів стосовно ознайомлення здобувачів вищої освіти з критеріями 
оцінювання; використання дистанційного навчання; анкетування здобувачів вищої освіти стосовно задоволеності 
умовами освітнього процесу; визначення процедур оцінювання під час вхідного (попереднього) контролю, 
поточного (тематичного) контролю і підсумкового (семестрового) контролю / підсумкової атестації; отримання 
здобувачами вищої освіти «м’яких навичок». Слабкі сторони ОП полягають в наступному: мінімально прийнятний 
рівень матеріально-технічного оснащення навчальних аудиторій; збільшення частки здобувачів вищої освіти, які 
поєднують навчання і роботу; обмежені фінансові можливості стосовно участі роботодавців у забезпеченні якісного 
навчального процесу.

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

Перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років наступні: активізація участі в міжнародних проектах для 
обміну досвідом викладацької діяльності, збільшення академічній мобільності, викладання деяких навчальних 
дисциплін англійською мовою, запровадження дуальної форми навчання. Задля реалізації цих перспектив 
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського планує здійснити розширення співпраці із 
вітчизняними закладами вищої освіти з питань обміну прогресивним досвідом підготовки фахівців у галузі 
комп’ютерних наук, вдосконалення навчально-методичного забезпечення, стажування викладачів за кордоном. 
Відкриття підрозділу академії мережевих технологій Сisco Аcademy.

 

 
          
  

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.
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Інформація про КЕП

ПІБ: Бортняк Валерій Анатолійович

Дата: 09.05.2022 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

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОК 111 Українська 
мова за 

професійним 
спрямуванням.pdf

liqwKaoWiS0K24Ny
mpfFjC66SMkly8ftnx

OG4nJPSqE=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Основи економічної 
теорії

навчальна 
дисципліна

ОК 116 Основи 
економічної 
теорії.pdf

u5eXQdIQax4TxXS1
EZR9z/xTcBeCXyck8

8kidohoUXU=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Основи права навчальна 
дисципліна

ОК 115 Основи права 
КН.pdf

9taD1oho0a3EOhTyr
6vONQv3zWvR+TKio

xqx2BEpfQE=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Філософія навчальна 
дисципліна

ОК 114 
ФілософіяКН.pdf

L7G9nbsA6+9R23d9
ZHcd3JVfy7AH+WrX

Lxxl36/j2ZQ=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

ОК 113 Історія та 
культура 

УкраїниКН.pdf

Ti5VhRYKnF+Yolunc
pooM1dCn1/QF4vPV

4YPBS85aDw=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Виконання 
кваліфікаційної роботи 
бакалавра

підсумкова 
атестація

Методичні 
матеріали 

бакалаврська 
робота 122 - 

2022.pdf

f1ggyXChfRYk2BBpd
znwCRCtuH9pgIyh9k

8rtUtEecs=

Переддипломна 
практика

практика практика 122 
переддипломна 
бакалаври 2.pdf

CTCFUHxzVyRw+/dl
vDbJEOjrm4cUggJX

2o1i1h35aiY=

Виробнича практика практика практика 122 
виробнича 

бакалаври.pdf

O/XV0fJTk602kaU61
RRuS0trCzdWT25E5

33LX6Z6S7w=

Навчальна практика практика практика 122 
навчальна 

бакалаври.pdf

H5R59cADJUAk4UO
3N4vLyru+u3FwZoe

mxDiDUJfiSPA=

Розподілені 
інформаційні системи

навчальна 
дисципліна

ОК 1218 Розподілені 
інформаційні 
системи.pdf

bmIEJseROqTI3Pp1V
zZ0H9bIRNYd+hNgz

jTfKa/9Wcg=

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Основи охорони праці навчальна 
дисципліна

ОК 1222 Основи 
охорони праці.pdf

IEqhnjo0rNBvOsUeF
SJwGrC3SKrZCpZGn

exbbZE3aIo=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Теорія стохастичних 
процесів

навчальна 
дисципліна

ОК 1221 Теорія 
стохастичних 

процесів.pdf

mmKrPdi48A22Y4e3
RbWK6nV6L93oEB0

biYHXPyo03oc=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Організація баз даних навчальна ОК 1220 Організація 1hmZ+02bqYeOBpD Відеопроєктор/ Video Projector 



дисципліна баз даних.pdf BRIOlsHOwgOgA88v
Y8Crx+L7Ttjc=

BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

навчальна 
дисципліна

ОК 1219 Паралельні 
та розподілені 
обчислення.pdf

4DEYxERDrrapRpLS
BkuPjH914/SzmLIX

WqJC9Go2Vwk=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Комп’ютерна 
електроніка

навчальна 
дисципліна

ОК 123 
Комп’ютерна 

електроніка.pdf

JwMjAufF4/LvdyeUY
i8iINInRCcHzuIVjm

R2ZNVdduk=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОК 1217 Обєктно-
орієнтовне 

програмування.pdf

AkMyZcduUKqqjh7y
OrX2ADkd28IuQRO

FDI3R4VlKGOc=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Основи криптології навчальна 
дисципліна

ОК 1216 Основи 
криптології.pdf

SF4hFRDH1yb+nS6A
qS7i9x3fmTUK46Zgr

5ewPspA4dc=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Комп'ютерні системи навчальна 
дисципліна

ОК 1215 
Компютерні 
системи.pdf

cdOeTCjZd6LDaA36
XxYTwbm4K/wKGsR

PnMM0j4zutCQ=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Системне програмне 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

ОК 1214 Системне 
програмне 

забезпечення.pdf

Vx+WZmll0i5FtL+Cd
ToCfMBPjlQBAuPBf

NLeaYhF8+0=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 



активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Захист інформації в 
комп'ютерних 
системах

навчальна 
дисципліна

ОК 1213 Захист 
інформації в 

комп'ютерних 
системах.pdf

vmWXPay731vsdhkJ
hJMBRUq/ZAxHwlq

KlOG16E/UFvA=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Системне 
програмування

навчальна 
дисципліна

ОК 1212 Системне 
програмування.pdf

mU19F9BYZFci6++5
PDe9Td1iKRZj9iXgW

JfVTyNJKlY=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Математична логіка навчальна 
дисципліна

ОК 122 
Математична 

логіка.pdf

IVXogZhQhR67tJl30
gG8tIvmfjAx4Z+36sjz

PCPZA40=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Теорія інформації та 
кодування

навчальна 
дисципліна

ОК 1210 Теорія 
інформації та 
кодування.pdf

K0ZciMWn2BJZdCC
z1ah7G2eqrgNAlT/X5

6vy/Cjdupk=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Технології 
проектування 
комп'ютерних систем

навчальна 
дисципліна

ОК 129 Технологія 
проектування 
комп’ютерних 

систем.pdf

MjDXyrp23dknKTxV
6LTS8E1mjxRmzBAU

P8vIq48gN7U=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Комп'ютерна логіка навчальна 
дисципліна

ОК 128 компютерна 
логіка.pdf

OCLVzNfVP5v+WYq
3X/8rip7hHgB+lvJFJ

IkRNjQtqyQ=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Програмування навчальна 
дисципліна

ОК 127 
програмування.pdf

sWFEGiDetE6J2xoS
QVMWCOWf7rrvQL
Xt48p1J8FF0VQ=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 



активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Дискретна математика навчальна 
дисципліна

ОК 126 Дискретна 
математика.pdf

l88R0Er9LWL0hUe2
2jvEopKpM3XxsRQc

LqupsEknbjY=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Алгоритми та методи 
обчислень

навчальна 
дисципліна

ОК 125 Алгоритми 
та методи 

обчислень.pdf

4K0vrsorrG8cEQrEAi
QdW3kqr0UM46eD/i

EOyT9puMg=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Фізика навчальна 
дисципліна

ОК 124 Фізика.pdf K3RWeoo+vo2pCdw
WQW9lRjx8THf9IgS

Jwlyednv9tRk=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Програмна інженерія навчальна 
дисципліна

ОК 1211 Програмна 
інженерія ОПП.pdf

+fEqnsPmAEhs169r/
VWw5VgJTaTtrkZ1rl

vJxL8PXuQ=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Сервер (1 шт.): OC – Windows 
Server 2016 Standart (64-bit, 
активована).
CPU: Intel Core I7-8700K, 3.7 GHz;
RAM 32 Gb DDR4;
Videocard: Intel UHD Graphics 630, 
материнська плата Gigabyte.
Нульові клієнти  vCloudpoint: 15 
шт.

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОК 121 Вища 
математика.pdf

PHxS2wklNvAeNl3A
ZsAJSbA6DMEo7tG3

et0w+dYxVnE=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

Іноземна мова  навчальна 
дисципліна

ОК 112 Іноземна 
мова.pdf

2+jNXDSTmT7KGQL
oVBmgjiL47ee6t63Oe

DyqYASaAvA=

Відеопроєктор/ Video Projector 
BenQ MX 528

 
* 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

392504 Нікітенко 
Євгеній 
Васильович

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023375, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018805, 
виданий 

24.12.2007

26 Організація баз 
даних

Обгрунтування 
відповідності:
1)  наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection;
1. Вервейко О.І., 
Нікітенко Є.В., 
Стрелок Д.В. Система 



автоматизованого 
проектування 
бездротових систем 
моніторингу.// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2010.-№45.- 152-159 с.
2. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм 
автоматизованого 
планування 
бездротової сенсорної 
мережі з врахуванням 
зайнятих ділянок 
простору.// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2012.-№2(57).- 143-147 
с.
3. Нікітенко Є.В. 
Автоматизована 
система діагностики 
комплексу 
електронно-
променевого 
зварювання// Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету, 2013. - № 
2 (55). - 157–162 с.
4. Нікітенко Є.В. 
Аналіз методів 
діагностики на рівні 
функціональних 
блоків// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№3(67).- 183-191 
с.
5. Нікітенко Є.В. 
Програмна система 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних 
пристроях// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№4(69).- 127-132 
с.
6. Нікітенко Є.В. 
Метод пошуку 
несправностей в 
складних електронних 
приладах з 
урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи. – 2014. – №1. 
– С. 70-79.
7. Нікітенко Є.В. Один 
з прикладів 
використання методу 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи.– 2014. – №2. 
– С. 151-160.
8. Ye. Nikitenko, M. 
Verevko. Features of the 
design software 



products for   online 
marketing services// 
Scientific Journal  
"Technical sciences and 
technology", 2016.-№2.- 
143-148 р.
9.  Ye. Nikitenko, O. 
Trunova. Quality 
Testing at Evaluation of 
Professional 
Competencies in WEB 
Learning  Management 
System// Математичні 
машини і системи. – 
2016. – №3. – С. 3-14.
10. Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками датчиків 
/ Є.В. Нікітенко, Є.В. 
Риндич // 
Математичні машини і 
системи. – 2018. – № 1. 
– С. 51 – 58.
11. Мобільний Anroid-
додаток системи 
супроводження 
подорожі/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичні 
машини і системи. – 
2020. – № 1. – С. 53 – 
60.
12. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-університету. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 4 2021.  С109-
115. У фаховому 
виданні категорії Б.
13. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. У фаховому 
виданні категорії Б. 
2)  наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Патент №74212, 
Україна, МПК G07C 



13/00. Заявл. 12.03.12; 
опубл. 25.10.12, Бюл. 
№ 20// Мельничук 
В.В., Шкарлет С.М., 
Казимир В.В., 
Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Програмно-апаратний 
комплекс 
електронного 
голосування на основі 
бездротової мережі.
2. Авторське свідоцтво 
№ 44143 Україна, 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності. –  
05.06.2012// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Інформаційна система 
електронного 
голосування: 
комп’ютерна 
програма.
3. Авторське свідоцтво 
№ 64604, Державна 
служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
23.03.2016// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Комп’ютерна програма 
«Мобільна система 
електронного 
голосування».

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Проектування 
корпоративної мережі. 
Методичні вказівки до 
курсового 
проектування з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
27 с.
2. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 



"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.
3. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обовязків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проєкту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/екперта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах;
1. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№273 «Впровадження 
результатів розробки 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування (ІСЕГ) – 
пусконалагодження та 
монтаж обладнання 
ІСЕГ» з 24.09.2012 по 
31.12.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 70 000 
грн.
2. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№272 «Створення 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування» з 
03.04.2012 по 
31.08.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 99 000 
грн.
3. Відповідальний 



виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розробка 
інтелектуальної 
діагностичної системи 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів» (шифр 
«Інтеграл») з 
01.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК:  
Державний науково-
випробувальний центр 
Збройних Сил 
України.
4. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 444 з 
19.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 22 000 
грн.
5. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 465 з 
17.01.2017 по 
31.12.2017. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 26 000 
грн.
6. Керівник договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
480/18 від 22.01.2018 
по 31.12.2018. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 31 000 
грн.
7. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
492/19 від 15.01.2019 
по 31.12.2019. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 35 000 
грн.
8. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 



«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
508/20 від 11.02.2020 
по 31.12.2020. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 45 000 
грн.
9. Методи, 
інструментальні 
засоби та інформаційні 
технології створення 
інтелектуальних 
діагностичних 
систем// Номер 
державної реєстрації: 
0118U006998. Терміни 
виконання: 09.17 – 
06.20. Науковий 
керівник: канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
Нікітенко Є. В.
12)  наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних, 
та/або науково-
експертних публікацій 
з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількість не 
менше п’яти 
публікацій;
1. Никитенко Е.В. 
Распределенная 
система диагностики 
электронно-лучевого 
сварочного 
комплекса.// Сьома 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2012", 25-28 
червня 2012 р., 
Чернігів-Жукин.
2. Никитенко Е.В. 
Метод диагностики 
сложных электронных 
устройств// Восьма 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2013", 24-28 
червня 2013 р., 
Чернігів-Жукин.
3. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм пошуку 
несправностей в 
електронних 
приладах// Дев’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2014", 22-26 
червня 2014 р., м. 
Чернігів.
4. Нікітенко Є.В. 
Експериментальні 
результати методу 



пошуку несправностей 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Десята міжнародна 
науково-практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2015", 22-26 
червня 2015 р., м. 
Чернігів.
5.  Нікітенко Є.В. 
Перша науково-
технічна конференція 
«Комп’ютерне 
моделювання та 
оптимізація складних 
систем КМОСС-2105», 
Дніпропетровськ, 3-5 
листопада 2015 р.
6.  Нікітенко Є.В., 
Казимир В.В. Метод 
пошуку несправностей 
в складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Матеріали науково-
технічної конференції 
«Створення та 
модернізація 
озброєння і військової 
техніки в сучасних 
умовах», 17-18 вересня 
2015 р.
7.  Нікітенко Є.В. 
Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками 
датчиків/ Є.В. 
Нікітенко, Р.Б. 
Андрущенко// 
Одинадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція  
“Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2016”, 27 
червня - 1 липня 2016 
р., Україна, м. Київ - с. 
Жукін.
8.  Нікітенко Є.В. 
Розробка компоненти 
програмно-апаратного 
засобу для 
діагностування 
обладнання 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС 2017: 
Дванадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Тези 
доповідей (Чернігів, 
26-29 червня 2017 р.). 
– Чернігів: ЧНТУ, 
2017. 
9. Нікітенко Є.В. 
Комп’ютерна система 
управління мережею 
кінотеатрів// V 
Міжнародна науково-
практична 



конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи». Тези 
доповідей (Київ, 19-21 
травня 2020 р.). – 
Київ: ТНУ імені В.І. 
Вернадського, 2020.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1986-1992 р. навчання 
у Київському 
державного 
університету ім. Т.Г. 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет, 
спеціальність − 
радіофізика і 
електроніка (кріогенна 
і мікроелектроніка), 
кваліфікація − 
радіофізик-інженер-
дослідник.
З серпня 1992 по 
березень 1994 р. − 
інженер-дослідник 
лабораторії оптичної 
обробки інформації та 
теорії середовищ при 
Київському 
університеті ім. Тараса 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет. З квітня 
1994 року − асистент 
кафедри електронно-
обчислювальних 
машин та 
програмування 
Чернігівського 
технологічного 
інститута, з вересня 
1999 р. − старший 
викладач кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем, 
з червня 2004 р. − 
доцент кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету.

392504 Нікітенко 
Євгеній 
Васильович

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023375, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018805, 
виданий 

24.12.2007

26 Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Обгрунтування 
відповідності:
1)  наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection;
1. Вервейко О.І., 
Нікітенко Є.В., 
Стрелок Д.В. Система 
автоматизованого 
проектування 
бездротових систем 
моніторингу.// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2010.-№45.- 152-159 с.
2. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм 



автоматизованого 
планування 
бездротової сенсорної 
мережі з врахуванням 
зайнятих ділянок 
простору.// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2012.-№2(57).- 143-147 
с.
3. Нікітенко Є.В. 
Автоматизована 
система діагностики 
комплексу 
електронно-
променевого 
зварювання// Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету, 2013. - № 
2 (55). - 157–162 с.
4. Нікітенко Є.В. 
Аналіз методів 
діагностики на рівні 
функціональних 
блоків// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№3(67).- 183-191 
с.
5. Нікітенко Є.В. 
Програмна система 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних 
пристроях// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№4(69).- 127-132 
с.
6. Нікітенко Є.В. 
Метод пошуку 
несправностей в 
складних електронних 
приладах з 
урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи. – 2014. – №1. 
– С. 70-79.
7. Нікітенко Є.В. Один 
з прикладів 
використання методу 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи.– 2014. – №2. 
– С. 151-160.
8. Ye. Nikitenko, M. 
Verevko. Features of the 
design software 
products for   online 
marketing services// 
Scientific Journal  
"Technical sciences and 
technology", 2016.-№2.- 
143-148 р.
9.  Ye. Nikitenko, O. 
Trunova. Quality 
Testing at Evaluation of 
Professional 
Competencies in WEB 



Learning  Management 
System// Математичні 
машини і системи. – 
2016. – №3. – С. 3-14.
10. Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками датчиків 
/ Є.В. Нікітенко, Є.В. 
Риндич // 
Математичні машини і 
системи. – 2018. – № 1. 
– С. 51 – 58.
11. Мобільний Anroid-
додаток системи 
супроводження 
подорожі/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичні 
машини і системи. – 
2020. – № 1. – С. 53 – 
60.
12. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-університету. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 4 2021.  С109-
115. У фаховому 
виданні категорії Б.
13. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. У фаховому 
виданні категорії Б. 
2)  наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Патент №74212, 
Україна, МПК G07C 
13/00. Заявл. 12.03.12; 
опубл. 25.10.12, Бюл. 
№ 20// Мельничук 
В.В., Шкарлет С.М., 
Казимир В.В., 
Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Програмно-апаратний 
комплекс 
електронного 
голосування на основі 



бездротової мережі.
2. Авторське свідоцтво 
№ 44143 Україна, 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності. –  
05.06.2012// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Інформаційна система 
електронного 
голосування: 
комп’ютерна 
програма.
3. Авторське свідоцтво 
№ 64604, Державна 
служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
23.03.2016// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Комп’ютерна програма 
«Мобільна система 
електронного 
голосування».

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Проектування 
корпоративної мережі. 
Методичні вказівки до 
курсового 
проектування з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
27 с.
2. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.
3. Аналіз 
функціонування 



локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обовязків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проєкту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/екперта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах;
1. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№273 «Впровадження 
результатів розробки 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування (ІСЕГ) – 
пусконалагодження та 
монтаж обладнання 
ІСЕГ» з 24.09.2012 по 
31.12.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 70 000 
грн.
2. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№272 «Створення 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування» з 
03.04.2012 по 
31.08.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 99 000 
грн.
3. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розробка 
інтелектуальної 
діагностичної системи 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів» (шифр 
«Інтеграл») з 
01.01.2016 по 
31.12.2016. 



ЗАМОВНИК:  
Державний науково-
випробувальний центр 
Збройних Сил 
України.
4. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 444 з 
19.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 22 000 
грн.
5. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 465 з 
17.01.2017 по 
31.12.2017. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 26 000 
грн.
6. Керівник договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
480/18 від 22.01.2018 
по 31.12.2018. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 31 000 
грн.
7. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
492/19 від 15.01.2019 
по 31.12.2019. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 35 000 
грн.
8. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
508/20 від 11.02.2020 
по 31.12.2020. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 45 000 



грн.
9. Методи, 
інструментальні 
засоби та інформаційні 
технології створення 
інтелектуальних 
діагностичних 
систем// Номер 
державної реєстрації: 
0118U006998. Терміни 
виконання: 09.17 – 
06.20. Науковий 
керівник: канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
Нікітенко Є. В.
12)  наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних, 
та/або науково-
експертних публікацій 
з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількість не 
менше п’яти 
публікацій;
1. Никитенко Е.В. 
Распределенная 
система диагностики 
электронно-лучевого 
сварочного 
комплекса.// Сьома 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2012", 25-28 
червня 2012 р., 
Чернігів-Жукин.
2. Никитенко Е.В. 
Метод диагностики 
сложных электронных 
устройств// Восьма 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2013", 24-28 
червня 2013 р., 
Чернігів-Жукин.
3. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм пошуку 
несправностей в 
електронних 
приладах// Дев’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2014", 22-26 
червня 2014 р., м. 
Чернігів.
4. Нікітенко Є.В. 
Експериментальні 
результати методу 
пошуку несправностей 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Десята міжнародна 
науково-практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2015", 22-26 
червня 2015 р., м. 



Чернігів.
5.  Нікітенко Є.В. 
Перша науково-
технічна конференція 
«Комп’ютерне 
моделювання та 
оптимізація складних 
систем КМОСС-2105», 
Дніпропетровськ, 3-5 
листопада 2015 р.
6.  Нікітенко Є.В., 
Казимир В.В. Метод 
пошуку несправностей 
в складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Матеріали науково-
технічної конференції 
«Створення та 
модернізація 
озброєння і військової 
техніки в сучасних 
умовах», 17-18 вересня 
2015 р.
7.  Нікітенко Є.В. 
Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками 
датчиків/ Є.В. 
Нікітенко, Р.Б. 
Андрущенко// 
Одинадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція  
“Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2016”, 27 
червня - 1 липня 2016 
р., Україна, м. Київ - с. 
Жукін.
8.  Нікітенко Є.В. 
Розробка компоненти 
програмно-апаратного 
засобу для 
діагностування 
обладнання 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС 2017: 
Дванадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Тези 
доповідей (Чернігів, 
26-29 червня 2017 р.). 
– Чернігів: ЧНТУ, 
2017. 
9. Нікітенко Є.В. 
Комп’ютерна система 
управління мережею 
кінотеатрів// V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи». Тези 
доповідей (Київ, 19-21 
травня 2020 р.). – 
Київ: ТНУ імені В.І. 
Вернадського, 2020.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 



менше п’яти років;
1986-1992 р. навчання 
у Київському 
державного 
університету ім. Т.Г. 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет, 
спеціальність − 
радіофізика і 
електроніка (кріогенна 
і мікроелектроніка), 
кваліфікація − 
радіофізик-інженер-
дослідник.
З серпня 1992 по 
березень 1994 р. − 
інженер-дослідник 
лабораторії оптичної 
обробки інформації та 
теорії середовищ при 
Київському 
університеті ім. Тараса 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет. З квітня 
1994 року − асистент 
кафедри електронно-
обчислювальних 
машин та 
програмування 
Чернігівського 
технологічного 
інститута, з вересня 
1999 р. − старший 
викладач кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем, 
з червня 2004 р. − 
доцент кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету.

392504 Нікітенко 
Євгеній 
Васильович

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023375, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018805, 
виданий 

24.12.2007

26 Системне 
програмне 
забезпечення

Обгрунтування 
відповідності:
1)  наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection;
1. Вервейко О.І., 
Нікітенко Є.В., 
Стрелок Д.В. Система 
автоматизованого 
проектування 
бездротових систем 
моніторингу.// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2010.-№45.- 152-159 с.
2. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм 
автоматизованого 
планування 
бездротової сенсорної 
мережі з врахуванням 
зайнятих ділянок 
простору.// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 



університету", 
2012.-№2(57).- 143-147 
с.
3. Нікітенко Є.В. 
Автоматизована 
система діагностики 
комплексу 
електронно-
променевого 
зварювання// Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету, 2013. - № 
2 (55). - 157–162 с.
4. Нікітенко Є.В. 
Аналіз методів 
діагностики на рівні 
функціональних 
блоків// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№3(67).- 183-191 
с.
5. Нікітенко Є.В. 
Програмна система 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних 
пристроях// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№4(69).- 127-132 
с.
6. Нікітенко Є.В. 
Метод пошуку 
несправностей в 
складних електронних 
приладах з 
урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи. – 2014. – №1. 
– С. 70-79.
7. Нікітенко Є.В. Один 
з прикладів 
використання методу 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи.– 2014. – №2. 
– С. 151-160.
8. Ye. Nikitenko, M. 
Verevko. Features of the 
design software 
products for   online 
marketing services// 
Scientific Journal  
"Technical sciences and 
technology", 2016.-№2.- 
143-148 р.
9.  Ye. Nikitenko, O. 
Trunova. Quality 
Testing at Evaluation of 
Professional 
Competencies in WEB 
Learning  Management 
System// Математичні 
машини і системи. – 
2016. – №3. – С. 3-14.
10. Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками датчиків 
/ Є.В. Нікітенко, Є.В. 



Риндич // 
Математичні машини і 
системи. – 2018. – № 1. 
– С. 51 – 58.
11. Мобільний Anroid-
додаток системи 
супроводження 
подорожі/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичні 
машини і системи. – 
2020. – № 1. – С. 53 – 
60.
12. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-університету. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 4 2021.  С109-
115. У фаховому 
виданні категорії Б.
13. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. У фаховому 
виданні категорії Б. 
2)  наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Патент №74212, 
Україна, МПК G07C 
13/00. Заявл. 12.03.12; 
опубл. 25.10.12, Бюл. 
№ 20// Мельничук 
В.В., Шкарлет С.М., 
Казимир В.В., 
Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Програмно-апаратний 
комплекс 
електронного 
голосування на основі 
бездротової мережі.
2. Авторське свідоцтво 
№ 44143 Україна, 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності. –  
05.06.2012// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 



Заровський Р.В. 
Інформаційна система 
електронного 
голосування: 
комп’ютерна 
програма.
3. Авторське свідоцтво 
№ 64604, Державна 
служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
23.03.2016// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Комп’ютерна програма 
«Мобільна система 
електронного 
голосування».

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Проектування 
корпоративної мережі. 
Методичні вказівки до 
курсового 
проектування з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
27 с.
2. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.
3. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 



"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обовязків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проєкту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/екперта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах;
1. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№273 «Впровадження 
результатів розробки 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування (ІСЕГ) – 
пусконалагодження та 
монтаж обладнання 
ІСЕГ» з 24.09.2012 по 
31.12.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 70 000 
грн.
2. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№272 «Створення 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування» з 
03.04.2012 по 
31.08.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 99 000 
грн.
3. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розробка 
інтелектуальної 
діагностичної системи 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів» (шифр 
«Інтеграл») з 
01.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК:  
Державний науково-
випробувальний центр 
Збройних Сил 
України.
4. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 



системи електронного 
голосування № 444 з 
19.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 22 000 
грн.
5. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 465 з 
17.01.2017 по 
31.12.2017. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 26 000 
грн.
6. Керівник договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
480/18 від 22.01.2018 
по 31.12.2018. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 31 000 
грн.
7. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
492/19 від 15.01.2019 
по 31.12.2019. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 35 000 
грн.
8. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
508/20 від 11.02.2020 
по 31.12.2020. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 45 000 
грн.
9. Методи, 
інструментальні 
засоби та інформаційні 
технології створення 
інтелектуальних 
діагностичних 
систем// Номер 
державної реєстрації: 



0118U006998. Терміни 
виконання: 09.17 – 
06.20. Науковий 
керівник: канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
Нікітенко Є. В.
12)  наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних, 
та/або науково-
експертних публікацій 
з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількість не 
менше п’яти 
публікацій;
1. Никитенко Е.В. 
Распределенная 
система диагностики 
электронно-лучевого 
сварочного 
комплекса.// Сьома 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2012", 25-28 
червня 2012 р., 
Чернігів-Жукин.
2. Никитенко Е.В. 
Метод диагностики 
сложных электронных 
устройств// Восьма 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2013", 24-28 
червня 2013 р., 
Чернігів-Жукин.
3. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм пошуку 
несправностей в 
електронних 
приладах// Дев’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2014", 22-26 
червня 2014 р., м. 
Чернігів.
4. Нікітенко Є.В. 
Експериментальні 
результати методу 
пошуку несправностей 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Десята міжнародна 
науково-практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2015", 22-26 
червня 2015 р., м. 
Чернігів.
5.  Нікітенко Є.В. 
Перша науково-
технічна конференція 
«Комп’ютерне 
моделювання та 
оптимізація складних 
систем КМОСС-2105», 
Дніпропетровськ, 3-5 



листопада 2015 р.
6.  Нікітенко Є.В., 
Казимир В.В. Метод 
пошуку несправностей 
в складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Матеріали науково-
технічної конференції 
«Створення та 
модернізація 
озброєння і військової 
техніки в сучасних 
умовах», 17-18 вересня 
2015 р.
7.  Нікітенко Є.В. 
Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками 
датчиків/ Є.В. 
Нікітенко, Р.Б. 
Андрущенко// 
Одинадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція  
“Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2016”, 27 
червня - 1 липня 2016 
р., Україна, м. Київ - с. 
Жукін.
8.  Нікітенко Є.В. 
Розробка компоненти 
програмно-апаратного 
засобу для 
діагностування 
обладнання 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС 2017: 
Дванадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Тези 
доповідей (Чернігів, 
26-29 червня 2017 р.). 
– Чернігів: ЧНТУ, 
2017. 
9. Нікітенко Є.В. 
Комп’ютерна система 
управління мережею 
кінотеатрів// V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи». Тези 
доповідей (Київ, 19-21 
травня 2020 р.). – 
Київ: ТНУ імені В.І. 
Вернадського, 2020.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1986-1992 р. навчання 
у Київському 
державного 
університету ім. Т.Г. 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет, 
спеціальність − 



радіофізика і 
електроніка (кріогенна 
і мікроелектроніка), 
кваліфікація − 
радіофізик-інженер-
дослідник.
З серпня 1992 по 
березень 1994 р. − 
інженер-дослідник 
лабораторії оптичної 
обробки інформації та 
теорії середовищ при 
Київському 
університеті ім. Тараса 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет. З квітня 
1994 року − асистент 
кафедри електронно-
обчислювальних 
машин та 
програмування 
Чернігівського 
технологічного 
інститута, з вересня 
1999 р. − старший 
викладач кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем, 
з червня 2004 р. − 
доцент кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету.

240934 Чирко 
Богдан 
Володимиро
вич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
кандидата наук 

ИT 008100, 
виданий 

09.12.1983, 
Атестат 

доцента ДЦ 
042023, 
виданий 

23.10.1991

21 Історія та 
культура 
України

1) 1. Етнічні німці 
України і 
«фольксдойче» в 
контексті політики 
двох диктатур: 
репресії, депортації, 
репатріації (1930-ті – 
1950-ті рр.) // 
Програма Всеукр. 
наук. конф. «Історія 
німців України» [Ін-т 
політ. та етнонац. 
досліджень ім. І. Ф. 
Кураса НАН України, 
Міжнар. т-во німців 
України – 
Відергебурт]. – К., 2017 
р.
2. Репресивні акції 
тоталітарного режиму 
щодо німецької 
етнічної групи за 
документами ОДПУ 
СРСР// Всеукр. наук. 
практик. конф. 
«Етнополітичний та 
культурно- релігійний 
розвиток суспільства в 
умовах тоталітаризму: 
до 85 роковини 
голодомору 1932–1933 
років [Навч.-наук. 
гуманітарний ін-т 
Таврійського 
національного ун-ту 
імені В. І. 
Вернадського]. – К., 13 
грудня 2017 р.
3. Богдан Чирко. 
Участь німців, 
менонітів та їх 
громадсько-
кооперативних 
організацій в 



суспільно-політичних 
та соціальних процесах 
/ Богдан 
Володимирович Чирко 
// Університет. – 2017. 
– № 1–2. – С. 97–105.
4. Чирко Б. В. Етнічні 
німці України в 
контексті радянсько-
німецьких відносин 
(1920–1950-і рр. / 
Богдан 
Володимирович 
Чирко) // Проблеми 
всесвітньої історії: 
Наук. журнал / 
Державна установа 
«Інститут всесвітньої 
історії Національної 
академії наук України. 
– 2017. – № 1(3). – С. 
166–182.
5. Чирко Б. В. До 
історії конфесій та 
етнорелігійного 
визначення німецької 
й менонітської 
спільнот в Україні // 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Історичні науки. Том 
29 (68). –2018. – № 2. 
– С. 31–35.
6. Чирко Богдан. 
Німецька етнічна 
спільнота України: 
соціально-
економічний та 
етнополітичний аспект 
(20-і – 30-і роки) // 
Національні меншини 
радянської України в 
епоху голодомору: 
втрати,
травма, память: 
Програма міжнародної 
наукової конференції. 
Київ, 2020 р., 14–16 
грудня (Onlaine).
7. Chirko. Ethnic 
processes in Ukraine in 
the context of Stalin 
repressions // 
Theoretical and 
practical aspects of the 
development of modern 
historical science: the 
experience of European 
countries and prospects 
for Ukraine: collective 
monograpf / Y. 
Horiunova, V. G. 
Kosmyna, I. G. Kudrya, 
Yu. M. Malchyn, etc. – 
Lviv- Torun : Liha-Pres, 
2019. – С. 205–227.
3) 1. «Німецька етнічна 
спільнота в Україні в 
епоху Голодомору. 
1928 – 1930 рр.» 
2. «Німецька етнічна 
спільнота в Україні в 
епоху голодомору. 
1931–1933 рр.»
3. Допомога 
голодуючим в Україні 
закордонними 
благодійними 
організаціями (на 
підставі архівних 



документів «Фонду 
Розенберга»).

394232 Мошенський 
Андрій 
Олександров
ич

доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

092401 
Телекомунікаці
йні системи та 

мережі, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016235, 

виданий 
10.10.2013, 

Атестат 
доцента ДЦ 

046544, 
виданий 

25.02.2016

18 Програмна 
інженерія

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, 
WebofScienceCoreCollec
tion
 1. Moshenskyi A., 
Stanko P., Toroshanko 
A., Yakymchuk N. 
ALGORITHMS FOR 
SEARCHING 
CONGESTIONS ON 
THE BASIS OF THE 
ANALYSIS OF 
ENTROPIC 
CHARACTERISTICS OF 
NETWORK TRAFFIC  
Magyar Tudományos 
Journal (Budapest, 
Hungary)  № 49 (2021) 
p.52-58 
2. Andrew Moshenskyi 
Private rescue echo 
beacon with fsk 
radiomodule. журналу 
Наукоємні технології, 
Том 48, № 4 (2020) 
NAU c. 478-483
3. Кірієнко М.М., 
Михайлова А.В., 
Мошенський А.О., 
Чумаченко С.М. 
Моделювання мережі 
NVIS зв`язку для 
оповіщення про 
загрозу або 
виникнення 
надзвичайної ситуації 
в агропромисловому 
комплексі на сході 
України. Інженерія 
природокористування 
Харків 2019, № 4 (14). 
С 114-121
4. Новак Д.С., 
Мошенський А.О., 
Лісовець С.М., Гуйда 
О.Г., Павленко Є.Є. 
Інформаційна система 
для дистанційного 
оцінювання 
температури, відносної 
вологості й 
атмосферного тиску. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 33 
(72) № 1 2022.  С 165-
174.
5. Мошенський А. О., 
Савченко Ю. Г., Гуйда 
О.Г. Комбінаторні 
засоби покращення 
характеристик 
псевдовипадкових 
числових 
послідовностей. Вчені 
записки Таврійського 
національного 



університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 2 2021 Частина 
1. С 200-204.
6. Чумаченко С. М., 
Мошенський А. О., 
Мушка А. О., Гуйда 
О.Г. Розробка 
структурно-
функціональної моделі 
системи авіаційного 
пошуку і рятування в 
Україні. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 2 2021 Частина 
1.  С 56-65.
7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
меншетрьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад
 Офіційний опонент на 
дисертаційну роботу 
Савицької Яни 
Артурівни 
«Інформаційна 
технологія керування 
вугледобувним 
комбайном у 
небезпечних зонах», 
подану на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06 – 
інформаційні 
технології
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
 З 2017 – 2018 рр. – 
керівник і виконавець 
держбюджетної 
наукової роботи за 
темою «Система 
температурного 
моніторингу 
приміщень на основі 
Інтернет технологій» 
(№ 1-ВУ КНУТД).
10) участь у 



міжнародних наукових 
та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії”
 Проект WSPR net, 
позивний сигнал 
UT5UUV виданий 
УДЦР.  
http://wsprnet.org/dru
pal/
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Moshenskyi A. 
Private Rescue Echo 
Beacon on Si44xx VII 
міжнар. наук.-техн. 
конф. «Проблеми 
інформатизації», 13–15 
лист. 2019, Черкаси – 
Баку – Бельсько-Бяла 
– Харків c.18
2. Novak D., Moshenskyi 
A. Development of a 
system for remote 
monitoring of changes 
in the internal 
microclimate in the air 
gap between cloth 
layers. Сучасні 
тенденції розвитку 
інформаційних систем 
і телекомунікаційних 
технологій : матер. 
першої міжнар. наук.-
практ. конф., 7–8 
лютого 2019 р., Краків, 
Польща. К. : НУХТ, 
2019. С. 128-131.
3. А. О. Мошенський І. 
І. Старнавський 
Електронна система 
збору даних для 
досліджень 
поширення радіохвиль  
VІ Міжнар. наук.-тех. 
Internet-конф. 
«Сучасні методи, 
інформаційне, 
програмне та технічне 
забезпечення систем 
керування 
організаційно-
технічними та 
технологічними 
комплексами», 20 
лист. 2019, Київ, 
Україна с.263
4. Новак Д.С., 
Мошенський А.О. 
Інформаційна система 
для дослідження 
біометричних пакетів 
текстильних 
матеріалів. Сучасні 
тенденції розвитку 
інформаційних систем 
і телекомунікаційних 
технологій : матер. 
другої міжнар. наук. - 
практ. конф.,19 грудня 



2019 р., Київ, Україна. 
К. : НУХТ, 2019. С. 234-
237.
5.  Новак Д.С., 
Мошенський А.О. 
Розподілена система 
збору даних рухомих 
об'єктів. П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
""Відкриті 
еволюціонуючі 
системи"" (19-21 
травня 2020 p.). 
Збірник праць. За. ред. 
В. О. Дубка, В. Б. 
Кисельова. К: ФОП 
Маслаков, 2020. С. 
292-294.
6. Novak D., 
Moshenskyi A. 
Monitoring Internal 
Microclimate Changes 
in the Air Gap Between 
Cloth Layers.  85 
International scientific 
conference of young 
scientists and students 
""Youth scientific 
achievements to the 21st 
century nutrition 
problem solution"", 
April 11–12, 2019. Book 
of abstracts. NUFT, 
Kyiv. P. 189.
7. Novak D., Moshenskyi 
A. Wearable system for 
monitoring of internal 
microclimate changes in 
the air gap between 
cloth layers. Тези 
доповідей III 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
""Мехатронні системи: 
інновації та 
інжиніринг"", 10 
жовтня 2019 року, 
Київ, КНУТД. С. 85-86.
14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 



журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) 
рівні); керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених 
до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті 
світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника тренера 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу
 UT4UYF 1 місце 
Україна, 4 місце в Світі 
в Russian WW MM 
Contest 2015.
Член суддівської 
колегії ІІ етапу ХІХ 
Всеукраїнського 
чемпіонату з 
інформаційних 
технологій «ЕКОСОФТ 
2020» та ХІ 
національного туру 
Міжнародного 
конкурсу 
комп’ютерних проектів 
«INFOMATRIX 2020»
19) діяльність за 
спеціальністю у 
форміучасті у 
професійних 
та/абогромадськихоб’є
днаннях
 Голова Київського 
Міського Радіоклубу

413796 Олещенко 
Любов 
Михайлівна

доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

Диплом 
магістра, 

Чернігівський 

10 Об'єктно-
орієнтоване 
програмування

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 



муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

державний 
педагогічний 
університет 

імені Т.Г. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 026428, 
виданий 

26.02.2015, 
Атестат 

доцента AД 
003109, 
виданий 

15.10.2019

виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1. Mathematical model 
of the dynamics in a one 
nonholonomic vibration 
protection system. 
Legeza, V., Dychka, I., 
Hadyniak, R., 
Oleshchenko, L. 
International Journal of 
Intelligent Systems and 
Applications, 2018, 
10(10), pp. 20–26.
2. Internet data analysis 
for evaluation of optimal 
location of new facilities. 
Oleshchenko, L., 
Bilohub, D., 
Yurchyshyn, V. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 2019, 836, 
pp. 279–291.
3. Applying Recurrent 
Neural Network for 
Passenger Traffic 
Forecasting. Hu, Z., 
Dychka, I., 
Oleshchenko, L., 
Kukharyev, S. Advances 
in Intelligent Systems 
and Computing, 2020, 
938, pp. 68–77.
4. Digital Filters 
Optimization Modelling 
with Non-canonical 
Hypercomplex Number 
Systems.
Kalinovsky, Y., 
Boyarinova, Y., Khitsko, 
I., Oleshchenko, L. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 2020, 938, 
pp. 448–458.
1. Method Simultaneous 
Using GAN and RNN for 
Generating Web Page 
Program Code from 
Input Image. Dychka, I., 
Legeza, V., Oleshchenko, 
L., Bohutskyi, D. 
Advances in Intelligent 
Systems and 
Computing, 2021, 1247 
AISC, pp. 338–349.
2. AODV Protocol 
Optimization Software 
Method of Ad Hoc 
Network Routing. 
Oleshchenko, L., 
Movchan, K. Lecture 
Notes on Data 
Engineering and 
Communications 
Technologiesthis link is 
disabled, 2021, 83, pp. 
219–231.
3. Oleshchenko L.M., 
Medvedev M.G., Kobrun 
D.R., Sukalo M.L. Agent 
modelling software of 
population behavior in 
emergency situations/ 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки, 
Том. 32 (71) №5 2021, 



С. 132-138.
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 1. Програмне 
забезпечення для 
організації роботи 
рухомого складу 
приватних АТП 
(авторське свідоцтво 
№ 87758 від 
15.04.2019)
2. Метод 
прогнозування 
пасажиропотоку з 
використанням LSTM 
(авторське свідоцтво 
№ 95992 від 
12.02.2020), автор 
Олещенко Л.М.
3. Гравітаційні 
ймовірнісні моделі 
соціально-
економічних процесів 
(авторське свідоцтво 
№ 95991 від 
12.02.2020), автор 
Олещенко Л.М.
4. Використання 
методів машинного 
навчання для аналізу 
помилок програмного 
забезпечення 
(авторське свідоцтво 
№ 95871 від 
06.02.2020), автори 
Олещенко Л.М., 
Юрчишин В.Я.
5. Програмний метод 
кластеризації 
пацієнтів за 
симптомами та 
показниками стану їх 
здоров’я для 
автоматизованого 
надання консультації у 
реальному часі 
(авторське свідоцтво 
№ 95990 від 
12.02.2020), автори 
Олещенко Л.М., 
Юрчишин В.Я.
6. Діагностика 
серцево-судинних 
захворювань CAD з 
використанням 
алгоритмів машинного 
навчання (авторське 
свідоцтво № 102175 від 
29.01.2021), автор 
Олещенко Л.М.

3) наявність виданого 



підручника чи 
навчального посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 1. Oleshchenko L. M., 
Sushchuk-Slyusarenko 
V.I. Software for 
Optimization of 
Passenger Transport 
Processes between Cities 
of Ukraine. Collective 
monograph: 
Engineering sciences: 
development prospects 
in countries of Europe at 
the beginning of the 
third millennium. 2018. 
Vol. 2, 492 р.
2. Організація 
комп’ютерних мереж: 
конспект лекцій: навч. 
посіб. для студ. 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення»  / Л.М. 
Олещенко ; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. – 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 
225 с.
3. Олещенко Л.М. 
Технології оброблення 
великих даних: 
конспект лекцій: навч. 
посіб. для студ. 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / Л.М. 
Олещенко; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. – 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 
227 с.
 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
 1.Організація 
комп’ютерних мереж: 
лабораторний 
практикум: навч. 
посіб. для студ. 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / Л.М. 



Олещенко; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. – 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 
137 с.
2. Операційне 
числення: практикум: 
навч. посіб. для студ. 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / В.П. 
Легеза, Л.М. 
Олещенко; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. – 
Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 70 
с.
3. Програмування 
пристроїв Інтернету 
речей: лабораторний : 
навч. посіб. для студ. 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / КПІ 
ім. Ігоря Сікорського ; 
уклад.: Л.М. 
Олещенко, Я.В. Хіцко. 
– Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. – 47 
с. 4. Технології 
оброблення великих 
даних. Комп’ютерний 
практикум: навч. 
посіб. для студ. 
спеціальності 121 
«Інженерія 
програмного 
забезпечення» / Л. М. 
Олещенко; КПІ ім. 
Ігоря Сікорського. – 
Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2021. – 85 
с.
5. Оleshchenko L.M. 
Fundamentals of Web 
Programming: Practical 
Tutorial / Igor Sikorsky 
Kyiv Polytechnic 
Institute; L.M. 
Оleshchenko. – Kyiv: 
Igor Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute, 
2021. – 138 р. 
10) участь у 
міжнародних наукових 
та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії”
 Університет 
Кардинала Стефана 
Вишинського, м. 
Варшава, Республіка 
Польща, участь у 
проекті «Інновації в 
науці та освіті: 
виклики сучасності», 
листопад 2017 (108 
годин).
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Олещенко Л.М., 
Коломієць І.В. Метод 
динамічного 
проектування 
пошукового сервісу на 
основі адаптації 
процесу пошуку до 
індивідуальних 
особливостей 
користувача. 
Прикладна 
математика та 
комп’ютинг: збірник 
тез доповідей 
Одинадцятої наукової 
конференції 
магістрантів та 
аспірантів. Київ, 14-16 
листопада 2018. С.217-
221.
2. Олещенко Л.М., 
Петрусь В.І. 
Модифікований метод 
безперервної передачі 
даних в умовах 
швидкого розгортання 
мережі та пошуку 
резервного каналу 
зв'язку. Прикладна 
математика та 
комп’ютинг: збірник 
тез доповідей 
Одинадцятої наукової 
конференції 
магістрантів та 
аспірантів. Київ, 14-16 
листопада 2018. С.227-
232.
3. Oleshchenko L. 
Мethods of Improving 
Data Transmission in 
Dynamic Self-
Оrganizing Networks. 
International scientific 
and practical conference 
«Prospects for the 
development of 
technical sciences in EU 
countries and Ukraine». 
Wloclawek, Republic of 
Poland, December 21–
22, 2018. P. 16-19.
4. Oleshchenko L., 
Tsarikov M. Software of 
monitoring and 
consulting of 
commercial online 
services. The 
development of 
technical sciences: 
problems and solutions: 
Conference Proceedings. 
Brno: Baltija Publishing, 
27.04.2018. P. 38-41. 
5. Oleshchenko L. M., 
Amalahu V. O. Software 
method for detecting 
diseases from 
heterogeneous patients 
data. Прикладна 
математика та 
комп’ютинг: 
тринадцята наук. 
конф. магістрантів та 
аспірантів. Київ, 18-20 
листопада 2020 р. C. 
164-169.
13) проведення 
навчальних занять із 
спеціальних дисциплін 
іноземною мовою 



(крім дисциплін 
мовної підготовки) в 
обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік
 Викладання 
англійською мовою 
іноземцям НТУУ «КПІ 
ім. Ігоря Сікорського», 
ФПМ, ПЗКС:
1 курс (КП-14) Основи 
комп’ютерних систем і 
мереж, лекцій 36, лаб 
36, іспит 2
3 курс (КП-94) 
Технологія оброблення 
великих даних, лекцій 
36, лаб 18, залік 2
5 курс (КП-12мн) 
Машинне навчання, 
лекцій 36, лаб 18, іспит 
2
6 курс (КП-02мн) 
Проектування та 
розроблення 
мережевого ПЗ, лекцій 
36, лаб 18, залік 2
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Член Вченої ради 
Факультету 
прикладної 
математики НТУУ 
«КПІ ім. Ігоря 
Сікорського», вчений 
секретар кафедри 
програмного 
забезпечення 
комп’ютерних систем 
ФПМ

369218 Сєлюков 
Олександр 
Васильович

професор 
(доцент), 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
доктора наук 
ДД 001634, 

виданий 
25.01.2013, 

Атестат 
професора AП 

003675, 
виданий 

20.12.2021, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006902, 
виданий 

08.07.2009

16 Основи 
криптології

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 Публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science 
необхідно відмітити 
поставивши в кінці 
відомостей про 
публікацію назву 
відповідної бази. 
Першими подавати 
публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science.
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Using Simulation 
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Navigation and Motion 
Control, NSNMC 2018, 
Procedings, статья 
№857683 pp. 139 – 142, 
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Scientific-Practical 
Conference “Problems 
of Infocommunication. 
Science and 
Technology”. – October 
8-11, 2019, Kyiv, 
Ukraine. – С.52-57. 
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Khlaponin,  A. Selyukov, 
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R.Odarchenko. Method 
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synchronization in a 
multiservice macro 
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(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 
2019. CEUR Workshop 
P. 786 – 797. – ISSN 
1613-0073 http://ceur-
ws.org/Vol-2654/ 
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Method of Improving 
the Stability of Network 
Synchronization in 
Multiservice Macro 
Networks // 
Proceedings of the 
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on Cyber Hygiene 
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located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 



2019. CEUR Workshop, 
Vol-2654 P. 786 – 797. – 
ISSN 1613-0073 
http://ceur-ws.org/Vol-
2654/ Scopus 11.08.20 
викладено в CEUR.
6. Yuriy Khlaponin, 
Volodymyr Vyshniakov, 
Viktoriia Ternavska, 
Oleksandr Selyukov, 
Oleg Komarnytskyi. 
Development of audit 
and data protection 
principles in electronic 
voting Systems  // 
Східно-Європейський 
Журнал передових 
технологій. – 2021. – 
№ 4/2 (112). – С.47–57. 
Scopus
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 1. Патент на корисну 
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ИНГ». - зареєстр.  
11.02.2019.
2. Заявка на винахід № 
а201812703 Україна, 
МПК7 Н 04 В 1/38, Н 
04 J 13/00. 
Компенсатор 
траєкторних 
нестабільностей 
авіаційного 
радіолокатору 
бокового огляду із 
синтезуванням 
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 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
 1. Застосування 
безпілотної авіації у 
бойових діях: кол. 
монографія / С.П. 
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імітаційних 
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при оптимізації 
технічного 
обслуговування і 
ремонту складної 
військової техніки та ії 
угрупувань. Частина 2. 



Оптимізація 
параметрів основних 
складових процесів 
технічної експлуатації 
об’єктів військової 
техніки та ії 
угрупувань 
[монографія] на 
української 
мові/С.В.Лєнков, 
І.В.Толок, Є.С.Лєнков, 
О.В.Сєлюков; под. ред. 
С.В.Лєнков. - Одеса: 
«Апрель» ФОП 
Бондаренко М.О., 
2019. - 140 с.
4. Методи і засоби 
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твердотілих 
фотоелектричних 
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Лєнков, 
В.В.Вішнівський, 
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143 с.
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С.В., Сєлюков О.В. 
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6) наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом)
 1. Дисертаційна 
робота молодшого 
наукового 
співробітника 
Державного 
підприємства 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
Красніка Андрія 
Анатольовича на тему 
“Використання 
цифрових адаптивних 



динамічних 
багатовимірних 
фільтрів для 
підвищення точності 
прогнозування в 
системах управління”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06 - 
Інформаційні 
технології (науковий 
керівник – к.т.н., с.н.с. 
Сєлюков О.В.).
2. Дисертаційна робота 
молодшого наукового 
співробітника 
Державного 
підприємства 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
Банзака Геннадія 
В’ячеславовича на 
тему “Оптимізація 
технічного 
обслуговування «за 
станом» складних 
технічних об’єктів 
спеціального 
призначення на основі 
застосування 
імітаційної 
статистичної моделі”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
20.02.14 – озброєння і 
військова техніка 
(науковий керівник – 
к.т.н., с.н.с. Сєлюков 
О.В.).
3. Дисертаційна робота 
здобувача Гунченко 
Юрія Олександровича 
на тему “Методи 
управління 
властивостями 
електролюмінісцентни
х індикаторів 
пристроїв 
відображення 
інформації в системах 
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8) виконання функцій 
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обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 



іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
 1. Модернізація 
системи попередження 
про ракетну атаку. 
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ИНГ», 2018. – 280 с. 
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апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Сєлюков О.В., 
Будник М.М. Розробка 
розвідувально-
сигналізаційної 
апаратури для 
сухопутних військ // 
Четверта 
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція «Спільні 
дії військових 
формувань і 
правоохоронних 
органів держави: 
проблеми та 
перспективи». – Одеса, 
(07-08 вересня 2017р.). 
– С.132 – 133.
2. S.Lienkov, O. 
Sieliukov, E. Lienkov, V. 
Loza, I. Tolok. 
Evaluation of Radars 
Resolution Capability 
Using Simulation 
Mathematical Model 
(2018) IEEE 5th 
International 
Conference on Methods 
and Systems of 
Navigation and Motion 
Control, NSNMC 2018, 
Procedings, статья 
№857683 pp. 139 – 142.
3. Кубявка М.Б., 
Кубявка Л.Б., Лоза 
В.М., Сєлюков О.В. 



Інформаційний вплив 
на цільову аудиторію, 
як результат 
спланованого 
проектного рішення // 
Міжнародна 
мультидисциплінарна 
конференція «Ключові 
питання освіти та 
науки: перспективи 
розвитку для України 
та Польщі» . – 
Польща, – 2018. – С. 
167 – 169.
4. Serhey Lienkov, Igor 
Tolok, Oleksandr 
Sieliukov. Calculation of 
Reliability Indicator of 
Unmanned Aerial 
Vehicle clas “μ” taking 
into account Operation 
Conditions at the Design 
Stage// 2019 IEEE 5th 
International 
Conference “Actual 
Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles 
Developments”. – 
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5.   Джулій В.М., 
Маковей А.А., Сєлюков 
О.В. Моделі 
управління 
навчальними 
ресурсами // ХV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Військова освіта і 
наука: сьогодення та 
майбутнє». – (29 
листопада ВІКНУ), 
Київ, 2019. – С.39.
6.   Oleksandr Sieliukov, 
Khaldon Araffa, Yurii 
Khlaponin. 
Compensator of 
trajectory instabilities of 
aviation radar with 
aperture synthesis// 
2019  International 
Scientific-Practical 
Conference “Problems 
of Infocommunication. 
Science and 
Technology”. – October 
8-11, 2019, Kyiv, 
Ukraine. – С.52-57.
7.   Сєлюков О.В., 
Ніколаєв А.О. Датчик 
лазерного 
опромінювання// 
Науково-технічна 
конференція 
«Інформаційна 
безпека України». 
Київ. КНУ імені Тараса 
Шевченка, 22-24 
квітня 2020 року. – 
[Електронний ресурс] 
– Режим доступу: 
http://indico.knv.ua/ev
ent/11.
8.   K. K. Ellisavi,  D. 
Khlaponin,  A. Selyukov, 
A.Tolbatov, V.Tolbatov, 
R.Odarchenko. Method 
of improving the 
stability of network 
synchronization in a 
multiservice macro 



network // Proceedings 
of the International 
Workshop on Cyber 
Hygiene (CybHyg-2019) 
co-located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
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2019. CEUR Workshop 
P. 786 – 797. – ISSN 
1613-0073. 
9. Сєлюков О.В. 
Застосування смарт-
технологій в 
будівництві // VI 
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конф. "Transfer of 
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2020", 20-21 травня 
2020 р., м. Київ,– 
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10. Сєлюков О., 
Хлапонін Ю. Технічне 
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//Винахідник і 
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19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Експерт в галузі 
аерокосмічних 
технологій
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді
 1. Державне 
підприємство 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
державного 
космічного агентства 
України, директор – 20 
років;
2. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ТЕХНОПАРК А+», 
директор - 3 років;
3. Державне 
підприємства 
«Одеський авіаційний 
завод», головний 
конструктор - 3 років

369218 Сєлюков 
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Васильович
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(доцент), 
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Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног

Диплом 
доктора наук 
ДД 001634, 

виданий 

16 Комп'ютерні 
системи

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 



о управління та 
міського 

господарства

25.01.2013, 
Атестат 

професора AП 
003675, 
виданий 

20.12.2021, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006902, 
виданий 

08.07.2009

включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 Публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science 
необхідно відмітити 
поставивши в кінці 
відомостей про 
публікацію назву 
відповідної бази. 
Першими подавати 
публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science.

1. S.Lienkov, O. 
Sieliukov, E. Lienkov, V. 
Loza, I. Tolok. 
Evaluation of Radars 
Resolution Capability 
Using Simulation 
Mathematical Model 
(2018) IEEE 5th 
International 
Conference on Methods 
and Systems of 
Navigation and Motion 
Control, NSNMC 2018, 
Procedings, статья 
№857683 pp. 139 – 142, 
Scopus
2. Serhey Lienkov, Igor 
Tolok, Oleksandr 
Sieliukov. Calculation of 
Reliability Indicator of 
Unmanned Aerial 
Vehicle clas “μ” taking 
into account Operation 
Conditions at the Design 
Stage// 2019 IEEE 5th 
International 
Conference “Actual 
Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles 
Developments”. – 
October 22-24, 2019, 
Kyiv, Ukraine. – С.52-
56. Scopus
3. Oleksandr Sieliukov, 
Khaldon Araffa, Yurii 
Khlaponin. 
Compensator of 
trajectory instabilities of 
aviation radar with 
aperture synthesis// 
2019  International 
Scientific-Practical 
Conference “Problems 
of Infocommunication. 
Science and 
Technology”. – October 
8-11, 2019, Kyiv, 
Ukraine. – С.52-57. 
Scopus
4. K. K. Ellisavi,  D. 
Khlaponin,  A. Selyukov, 
A.Tolbatov, V.Tolbatov, 
R.Odarchenko. Method 
of improving the 
stability of network 
synchronization in a 
multiservice macro 
network // Proceedings 
of the International 
Workshop on Cyber 
Hygiene (CybHyg-2019) 
co-located with 1st 
International 
Conference on Cyber 



Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 
2019. CEUR Workshop 
P. 786 – 797. – ISSN 
1613-0073 http://ceur-
ws.org/Vol-2654/ 
Scopus 11.08.20 
викладено в CEUR.
5. Yurii Khlaponin, 
Elissawi Kamal Khalifa, 
Dmyt Khlaponin, 
Alexander Selyukov, 
Andrii Tolbatov, 
Volodymyr Tolbatov, 
Roman Odarchenko. 
Method of Improving 
the Stability of Network 
Synchronization in 
Multiservice Macro 
Networks // 
Proceedings of the 
International Workshop 
on Cyber Hygiene 
(CybHyg-2019) co-
located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 
2019. CEUR Workshop, 
Vol-2654 P. 786 – 797. – 
ISSN 1613-0073 
http://ceur-ws.org/Vol-
2654/ Scopus 11.08.20 
викладено в CEUR.
6. Yuriy Khlaponin, 
Volodymyr Vyshniakov, 
Viktoriia Ternavska, 
Oleksandr Selyukov, 
Oleg Komarnytskyi. 
Development of audit 
and data protection 
principles in electronic 
voting Systems  // 
Східно-Європейський 
Журнал передових 
технологій. – 2021. – 
№ 4/2 (112). – С.47–57. 
Scopus
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 1. Патент на корисну 
модель № 132234 
Україна. 
Радіолокаційна  
станція бокового 



огляду із 
синтезованою 
апертурою./Мосов 
С.П., Сєлюков О.В., 
Федотов Б.М. Заявник 
та патентоодержувач 
ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ». - зареєстр.  
11.02.2019.
2. Заявка на винахід № 
а201812703 Україна, 
МПК7 Н 04 В 1/38, Н 
04 J 13/00. 
Компенсатор 
траєкторних 
нестабільностей 
авіаційного 
радіолокатору 
бокового огляду із 
синтезуванням 
апертури / Мосов С.П., 
Сєлюков О.В., Федотов 
Б.М.; Заявник та 
патентоодержувач ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ». – № 
2000131736/09 ; заявл. 
21.12.2018; Вх. №5. 
200503.
3. Гунченко Ю.О., 
Банзак О.В., Сєлюков 
О.В., Лєнков С.В., 
Якимов В.В. Патент на 
корисну модель № 
51998. Пристрій 
безпечної комутації 
вольтододаткового 
трансформатора. МПК 
(2009) Н02М 3/00.
4. Маненок С.Ю., 
Сєлюков О.В., Якимов 
В.В. Патент на винахід 
№ 90390. Пристрій 
для визначення 
сферичних координат. 
МПК (2009) G01C.
5. Гунченко Ю.О., 
Банзак О.В., Сєлюков 
О.В., Перегудов Д.О. 
Патент на корисну 
модель. № 38513. 
Багатофункціональний 
пристрій електричного 
живлення. МПК НО2М 
3/335.
6. Сєлюков О.В., 
Наумов С.М., Якимов 
В.В. Патент на 
промисловий зразок.  
Автомат «Вепр». 
15.05.2006. Бюл.№5. 
12029.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 



загальною кількістю 
три найменування
 1. Застосування 
безпілотної авіації у 
бойових діях: кол. 
монографія / С.П. 
Мосов, А. В. 
Слюсаренко, О. В. 
Сєлюков, Ю. П. 
Сальник, Ю. М. 
Пащук, А. Л. Фещенко; 
за заг. ред. П. П. 
Ткачука. - Львів: 
НАСВ, 2020. - 394 с., - 
інв. № 3041.
2. Безпілотна авіація у 
військовій справі: кол. 
Монографія / 
С.П.Мосов, 
М.В.Погорецький, 
С.М.Салій, 
О.В.Сєлюков, 
А.Л.Фещенко; за ред. 
проф. С.П.Мосова. - 
Київ: Інтерсервіс, 2019. 
– 324 с.
3. Використання 
імітаційних 
статистичних моделей 
при оптимізації 
технічного 
обслуговування і 
ремонту складної 
військової техніки та ії 
угрупувань. Частина 2. 
Оптимізація 
параметрів основних 
складових процесів 
технічної експлуатації 
об’єктів військової 
техніки та ії 
угрупувань 
[монографія] на 
української 
мові/С.В.Лєнков, 
І.В.Толок, Є.С.Лєнков, 
О.В.Сєлюков; под. ред. 
С.В.Лєнков. - Одеса: 
«Апрель» ФОП 
Бондаренко М.О., 
2019. - 140 с.
4. Методи і засоби 
управління 
параметрами 
твердотілих 
фотоелектричних 
перетворювачів: 
монографія/ С.В. 
Лєнков, 
В.В.Вішнівський, 
Д.В.Лукомський, 
М.М.Охрамович, 
О.В.Сєлюков; за ред. 
С.В.Лєнкова. - К.:  
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2010. – 
143 с.
5. Лепіх Я.І., Лєнков 
С.В., Сєлюков О.В. 
Напівпровідникові та 
акустоелектричні 
оптичні сенсори і 
системи: монографія; 
за ред. С.В.Лєнкова. - 
Одеса:  Астропринт, 
2009. – 256 с.
6. Моделі процесів 
витрат і поповнення 
ресурсу складних 
відновлюваних 
об’єктів і систем 



радіоелектронної 
техніки. Монографія / 
К.Ф. Боряк, В.О. Браун, 
С.В. Лєнков, О.В. 
Сєлюков, В.М. 
Цицарєв. – Київ: 
Знання України, 2008. 
– 267 с.
6) наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом)
 1. Дисертаційна 
робота молодшого 
наукового 
співробітника 
Державного 
підприємства 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
Красніка Андрія 
Анатольовича на тему 
“Використання 
цифрових адаптивних 
динамічних 
багатовимірних 
фільтрів для 
підвищення точності 
прогнозування в 
системах управління”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06 - 
Інформаційні 
технології (науковий 
керівник – к.т.н., с.н.с. 
Сєлюков О.В.).
2. Дисертаційна робота 
молодшого наукового 
співробітника 
Державного 
підприємства 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
Банзака Геннадія 
В’ячеславовича на 
тему “Оптимізація 
технічного 
обслуговування «за 
станом» складних 
технічних об’єктів 
спеціального 
призначення на основі 
застосування 
імітаційної 
статистичної моделі”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
20.02.14 – озброєння і 
військова техніка 
(науковий керівник – 
к.т.н., с.н.с. Сєлюков 
О.В.).
3. Дисертаційна робота 
здобувача Гунченко 
Юрія Олександровича 
на тему “Методи 



управління 
властивостями 
електролюмінісцентни
х індикаторів 
пристроїв 
відображення 
інформації в системах 
озброєння і військової 
техніки”, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 20.02.14 
– озброєння і 
військова техніка 
(науковий керівник – 
к.т.н., с.н.с. Сєлюков 
О.В.).

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
 1. Модернізація 
системи попередження 
про ракетну атаку. 
Пояснювальна записка 
етапу технічного 
проектування ДКР 
шифр «Оновлення-
24МР-АТАКА»/ 
Сєлюков О.В. та ін. / 
[держ. реєстр. номер 
0118U003057с від 
18.01.2018]. – Київ : 
ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ», 2018. – 280 с. 
2. Модернізація 
радіолокаційної 
станції бокового 
огляду. Пояснювальна 
записка етапу 
технічного 
проектування ДКР 
шифр «Оновлення-
24МР-ШТИК»/ 
Сєлюков О.В. та ін. / 
[держ. реєстр. номер 
0118U003056с від 
18.01.2018]. – Київ : 
ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ», 2018. – 290 с.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Сєлюков О.В., 



Будник М.М. Розробка 
розвідувально-
сигналізаційної 
апаратури для 
сухопутних військ // 
Четверта 
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція «Спільні 
дії військових 
формувань і 
правоохоронних 
органів держави: 
проблеми та 
перспективи». – Одеса, 
(07-08 вересня 2017р.). 
– С.132 – 133.
2. S.Lienkov, O. 
Sieliukov, E. Lienkov, V. 
Loza, I. Tolok. 
Evaluation of Radars 
Resolution Capability 
Using Simulation 
Mathematical Model 
(2018) IEEE 5th 
International 
Conference on Methods 
and Systems of 
Navigation and Motion 
Control, NSNMC 2018, 
Procedings, статья 
№857683 pp. 139 – 142.
3. Кубявка М.Б., 
Кубявка Л.Б., Лоза 
В.М., Сєлюков О.В. 
Інформаційний вплив 
на цільову аудиторію, 
як результат 
спланованого 
проектного рішення // 
Міжнародна 
мультидисциплінарна 
конференція «Ключові 
питання освіти та 
науки: перспективи 
розвитку для України 
та Польщі» . – 
Польща, – 2018. – С. 
167 – 169.
4. Serhey Lienkov, Igor 
Tolok, Oleksandr 
Sieliukov. Calculation of 
Reliability Indicator of 
Unmanned Aerial 
Vehicle clas “μ” taking 
into account Operation 
Conditions at the Design 
Stage// 2019 IEEE 5th 
International 
Conference “Actual 
Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles 
Developments”. – 
October 22-24, 2019, 
Kyiv, Ukraine. – С.52-
56.
5.   Джулій В.М., 
Маковей А.А., Сєлюков 
О.В. Моделі 
управління 
навчальними 
ресурсами // ХV 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Військова освіта і 
наука: сьогодення та 
майбутнє». – (29 
листопада ВІКНУ), 
Київ, 2019. – С.39.
6.   Oleksandr Sieliukov, 
Khaldon Araffa, Yurii 
Khlaponin. 



Compensator of 
trajectory instabilities of 
aviation radar with 
aperture synthesis// 
2019  International 
Scientific-Practical 
Conference “Problems 
of Infocommunication. 
Science and 
Technology”. – October 
8-11, 2019, Kyiv, 
Ukraine. – С.52-57.
7.   Сєлюков О.В., 
Ніколаєв А.О. Датчик 
лазерного 
опромінювання// 
Науково-технічна 
конференція 
«Інформаційна 
безпека України». 
Київ. КНУ імені Тараса 
Шевченка, 22-24 
квітня 2020 року. – 
[Електронний ресурс] 
– Режим доступу: 
http://indico.knv.ua/ev
ent/11.
8.   K. K. Ellisavi,  D. 
Khlaponin,  A. Selyukov, 
A.Tolbatov, V.Tolbatov, 
R.Odarchenko. Method 
of improving the 
stability of network 
synchronization in a 
multiservice macro 
network // Proceedings 
of the International 
Workshop on Cyber 
Hygiene (CybHyg-2019) 
co-located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 
2019. CEUR Workshop 
P. 786 – 797. – ISSN 
1613-0073. 
9. Сєлюков О.В. 
Застосування смарт-
технологій в 
будівництві // VI 
міжнар. наук.-практ. 
конф. "Transfer of 
Innovative Technologies 
2020", 20-21 травня 
2020 р., м. Київ,– 
С.115-117, DOI: 
10.32347/tit2020.conf.0
6.
10. Сєлюков О., 
Хлапонін Ю. Технічне 
рішення для протидії 
лазерному 
прослуховуванню 
//Винахідник і 
раціоналізатор. Вип. 
1(134). – К.: 2021. – С. 
29-31.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Експерт в галузі 
аерокосмічних 
технологій
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 



(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді
 1. Державне 
підприємство 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
державного 
космічного агентства 
України, директор – 20 
років;
2. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ТЕХНОПАРК А+», 
директор - 3 років;
3. Державне 
підприємства 
«Одеський авіаційний 
завод», головний 
конструктор - 3 років

369218 Сєлюков 
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професор 
(доцент), 
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Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
доктора наук 
ДД 001634, 

виданий 
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Атестат 
професора AП 

003675, 
виданий 

20.12.2021, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) AC 
006902, 
виданий 
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16 Технології 
проектування 
комп'ютерних 
систем

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 Публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science 
необхідно відмітити 
поставивши в кінці 
відомостей про 
публікацію назву 
відповідної бази. 
Першими подавати 
публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science.

1. S.Lienkov, O. 
Sieliukov, E. Lienkov, V. 
Loza, I. Tolok. 
Evaluation of Radars 
Resolution Capability 
Using Simulation 
Mathematical Model 
(2018) IEEE 5th 
International 
Conference on Methods 
and Systems of 
Navigation and Motion 
Control, NSNMC 2018, 
Procedings, статья 
№857683 pp. 139 – 142, 
Scopus
2. Serhey Lienkov, Igor 
Tolok, Oleksandr 
Sieliukov. Calculation of 
Reliability Indicator of 
Unmanned Aerial 
Vehicle clas “μ” taking 
into account Operation 
Conditions at the Design 
Stage// 2019 IEEE 5th 
International 
Conference “Actual 
Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles 
Developments”. – 



October 22-24, 2019, 
Kyiv, Ukraine. – С.52-
56. Scopus
3. Oleksandr Sieliukov, 
Khaldon Araffa, Yurii 
Khlaponin. 
Compensator of 
trajectory instabilities of 
aviation radar with 
aperture synthesis// 
2019  International 
Scientific-Practical 
Conference “Problems 
of Infocommunication. 
Science and 
Technology”. – October 
8-11, 2019, Kyiv, 
Ukraine. – С.52-57. 
Scopus
4. K. K. Ellisavi,  D. 
Khlaponin,  A. Selyukov, 
A.Tolbatov, V.Tolbatov, 
R.Odarchenko. Method 
of improving the 
stability of network 
synchronization in a 
multiservice macro 
network // Proceedings 
of the International 
Workshop on Cyber 
Hygiene (CybHyg-2019) 
co-located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 
2019. CEUR Workshop 
P. 786 – 797. – ISSN 
1613-0073 http://ceur-
ws.org/Vol-2654/ 
Scopus 11.08.20 
викладено в CEUR.
5. Yurii Khlaponin, 
Elissawi Kamal Khalifa, 
Dmyt Khlaponin, 
Alexander Selyukov, 
Andrii Tolbatov, 
Volodymyr Tolbatov, 
Roman Odarchenko. 
Method of Improving 
the Stability of Network 
Synchronization in 
Multiservice Macro 
Networks // 
Proceedings of the 
International Workshop 
on Cyber Hygiene 
(CybHyg-2019) co-
located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
(CyberConf 2019) Kyiv, 
Ukraine, November 30, 
2019. CEUR Workshop, 
Vol-2654 P. 786 – 797. – 
ISSN 1613-0073 
http://ceur-ws.org/Vol-
2654/ Scopus 11.08.20 
викладено в CEUR.
6. Yuriy Khlaponin, 
Volodymyr Vyshniakov, 
Viktoriia Ternavska, 
Oleksandr Selyukov, 
Oleg Komarnytskyi. 
Development of audit 
and data protection 
principles in electronic 



voting Systems  // 
Східно-Європейський 
Журнал передових 
технологій. – 2021. – 
№ 4/2 (112). – С.47–57. 
Scopus
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 1. Патент на корисну 
модель № 132234 
Україна. 
Радіолокаційна  
станція бокового 
огляду із 
синтезованою 
апертурою./Мосов 
С.П., Сєлюков О.В., 
Федотов Б.М. Заявник 
та патентоодержувач 
ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ». - зареєстр.  
11.02.2019.
2. Заявка на винахід № 
а201812703 Україна, 
МПК7 Н 04 В 1/38, Н 
04 J 13/00. 
Компенсатор 
траєкторних 
нестабільностей 
авіаційного 
радіолокатору 
бокового огляду із 
синтезуванням 
апертури / Мосов С.П., 
Сєлюков О.В., Федотов 
Б.М.; Заявник та 
патентоодержувач ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ». – № 
2000131736/09 ; заявл. 
21.12.2018; Вх. №5. 
200503.
3. Гунченко Ю.О., 
Банзак О.В., Сєлюков 
О.В., Лєнков С.В., 
Якимов В.В. Патент на 
корисну модель № 
51998. Пристрій 
безпечної комутації 
вольтододаткового 
трансформатора. МПК 
(2009) Н02М 3/00.
4. Маненок С.Ю., 
Сєлюков О.В., Якимов 
В.В. Патент на винахід 
№ 90390. Пристрій 
для визначення 
сферичних координат. 
МПК (2009) G01C.
5. Гунченко Ю.О., 
Банзак О.В., Сєлюков 



О.В., Перегудов Д.О. 
Патент на корисну 
модель. № 38513. 
Багатофункціональний 
пристрій електричного 
живлення. МПК НО2М 
3/335.
6. Сєлюков О.В., 
Наумов С.М., Якимов 
В.В. Патент на 
промисловий зразок.  
Автомат «Вепр». 
15.05.2006. Бюл.№5. 
12029.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
 1. Застосування 
безпілотної авіації у 
бойових діях: кол. 
монографія / С.П. 
Мосов, А. В. 
Слюсаренко, О. В. 
Сєлюков, Ю. П. 
Сальник, Ю. М. 
Пащук, А. Л. Фещенко; 
за заг. ред. П. П. 
Ткачука. - Львів: 
НАСВ, 2020. - 394 с., - 
інв. № 3041.
2. Безпілотна авіація у 
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Монографія / 
С.П.Мосов, 
М.В.Погорецький, 
С.М.Салій, 
О.В.Сєлюков, 
А.Л.Фещенко; за ред. 
проф. С.П.Мосова. - 
Київ: Інтерсервіс, 2019. 
– 324 с.
3. Використання 
імітаційних 
статистичних моделей 
при оптимізації 
технічного 
обслуговування і 
ремонту складної 
військової техніки та ії 
угрупувань. Частина 2. 
Оптимізація 
параметрів основних 
складових процесів 
технічної експлуатації 
об’єктів військової 
техніки та ії 
угрупувань 
[монографія] на 
української 
мові/С.В.Лєнков, 
І.В.Толок, Є.С.Лєнков, 
О.В.Сєлюков; под. ред. 
С.В.Лєнков. - Одеса: 
«Апрель» ФОП 



Бондаренко М.О., 
2019. - 140 с.
4. Методи і засоби 
управління 
параметрами 
твердотілих 
фотоелектричних 
перетворювачів: 
монографія/ С.В. 
Лєнков, 
В.В.Вішнівський, 
Д.В.Лукомський, 
М.М.Охрамович, 
О.В.Сєлюков; за ред. 
С.В.Лєнкова. - К.:  
Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2010. – 
143 с.
5. Лепіх Я.І., Лєнков 
С.В., Сєлюков О.В. 
Напівпровідникові та 
акустоелектричні 
оптичні сенсори і 
системи: монографія; 
за ред. С.В.Лєнкова. - 
Одеса:  Астропринт, 
2009. – 256 с.
6. Моделі процесів 
витрат і поповнення 
ресурсу складних 
відновлюваних 
об’єктів і систем 
радіоелектронної 
техніки. Монографія / 
К.Ф. Боряк, В.О. Браун, 
С.В. Лєнков, О.В. 
Сєлюков, В.М. 
Цицарєв. – Київ: 
Знання України, 2008. 
– 267 с.
6) наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом)
 1. Дисертаційна 
робота молодшого 
наукового 
співробітника 
Державного 
підприємства 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
Красніка Андрія 
Анатольовича на тему 
“Використання 
цифрових адаптивних 
динамічних 
багатовимірних 
фільтрів для 
підвищення точності 
прогнозування в 
системах управління”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.13.06 - 
Інформаційні 
технології (науковий 
керівник – к.т.н., с.н.с. 



Сєлюков О.В.).
2. Дисертаційна робота 
молодшого наукового 
співробітника 
Державного 
підприємства 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
Банзака Геннадія 
В’ячеславовича на 
тему “Оптимізація 
технічного 
обслуговування «за 
станом» складних 
технічних об’єктів 
спеціального 
призначення на основі 
застосування 
імітаційної 
статистичної моделі”, 
поданої на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
20.02.14 – озброєння і 
військова техніка 
(науковий керівник – 
к.т.н., с.н.с. Сєлюков 
О.В.).
3. Дисертаційна робота 
здобувача Гунченко 
Юрія Олександровича 
на тему “Методи 
управління 
властивостями 
електролюмінісцентни
х індикаторів 
пристроїв 
відображення 
інформації в системах 
озброєння і військової 
техніки”, поданої на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 20.02.14 
– озброєння і 
військова техніка 
(науковий керівник – 
к.т.н., с.н.с. Сєлюков 
О.В.).

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
 1. Модернізація 
системи попередження 
про ракетну атаку. 
Пояснювальна записка 
етапу технічного 
проектування ДКР 
шифр «Оновлення-
24МР-АТАКА»/ 
Сєлюков О.В. та ін. / 
[держ. реєстр. номер 



0118U003057с від 
18.01.2018]. – Київ : 
ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ», 2018. – 280 с. 
2. Модернізація 
радіолокаційної 
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огляду. Пояснювальна 
записка етапу 
технічного 
проектування ДКР 
шифр «Оновлення-
24МР-ШТИК»/ 
Сєлюков О.В. та ін. / 
[держ. реєстр. номер 
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18.01.2018]. – Київ : 
ТОВ 
«УКРСПЕЦКОНСАЛТ
ИНГ», 2018. – 290 с.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Сєлюков О.В., 
Будник М.М. Розробка 
розвідувально-
сигналізаційної 
апаратури для 
сухопутних військ // 
Четверта 
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція «Спільні 
дії військових 
формувань і 
правоохоронних 
органів держави: 
проблеми та 
перспективи». – Одеса, 
(07-08 вересня 2017р.). 
– С.132 – 133.
2. S.Lienkov, O. 
Sieliukov, E. Lienkov, V. 
Loza, I. Tolok. 
Evaluation of Radars 
Resolution Capability 
Using Simulation 
Mathematical Model 
(2018) IEEE 5th 
International 
Conference on Methods 
and Systems of 
Navigation and Motion 
Control, NSNMC 2018, 
Procedings, статья 
№857683 pp. 139 – 142.
3. Кубявка М.Б., 
Кубявка Л.Б., Лоза 
В.М., Сєлюков О.В. 
Інформаційний вплив 
на цільову аудиторію, 
як результат 
спланованого 
проектного рішення // 
Міжнародна 
мультидисциплінарна 
конференція «Ключові 
питання освіти та 
науки: перспективи 
розвитку для України 
та Польщі» . – 
Польща, – 2018. – С. 
167 – 169.



4. Serhey Lienkov, Igor 
Tolok, Oleksandr 
Sieliukov. Calculation of 
Reliability Indicator of 
Unmanned Aerial 
Vehicle clas “μ” taking 
into account Operation 
Conditions at the Design 
Stage// 2019 IEEE 5th 
International 
Conference “Actual 
Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles 
Developments”. – 
October 22-24, 2019, 
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5.   Джулій В.М., 
Маковей А.А., Сєлюков 
О.В. Моделі 
управління 
навчальними 
ресурсами // ХV 
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практична 
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«Військова освіта і 
наука: сьогодення та 
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Київ, 2019. – С.39.
6.   Oleksandr Sieliukov, 
Khaldon Araffa, Yurii 
Khlaponin. 
Compensator of 
trajectory instabilities of 
aviation radar with 
aperture synthesis// 
2019  International 
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Conference “Problems 
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8-11, 2019, Kyiv, 
Ukraine. – С.52-57.
7.   Сєлюков О.В., 
Ніколаєв А.О. Датчик 
лазерного 
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Науково-технічна 
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«Інформаційна 
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Київ. КНУ імені Тараса 
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квітня 2020 року. – 
[Електронний ресурс] 
– Режим доступу: 
http://indico.knv.ua/ev
ent/11.
8.   K. K. Ellisavi,  D. 
Khlaponin,  A. Selyukov, 
A.Tolbatov, V.Tolbatov, 
R.Odarchenko. Method 
of improving the 
stability of network 
synchronization in a 
multiservice macro 
network // Proceedings 
of the International 
Workshop on Cyber 
Hygiene (CybHyg-2019) 
co-located with 1st 
International 
Conference on Cyber 
Hygiene and Conflict 
Management in Global 
Information Networks 
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9. Сєлюков О.В. 
Застосування смарт-
технологій в 
будівництві // VI 
міжнар. наук.-практ. 
конф. "Transfer of 
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2020", 20-21 травня 
2020 р., м. Київ,– 
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10. Сєлюков О., 
Хлапонін Ю. Технічне 
рішення для протидії 
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19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Експерт в галузі 
аерокосмічних 
технологій
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді
 1. Державне 
підприємство 
«Науковий центр 
точного 
машинобудування» 
державного 
космічного агентства 
України, директор – 20 
років;
2. Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ТЕХНОПАРК А+», 
директор - 3 років;
3. Державне 
підприємства 
«Одеський авіаційний 
завод», головний 
конструктор - 3 років
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роботи

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут
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, Диплом 
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ДД 004566, 

виданий 
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Диплом 
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21 Основи права 1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection 
Публікації які 
індексуються в Scopus, 
Web of Science 
необхідно відмітити 
поставивши в кінці 
відомостей про 
публікацію назву 
відповідної бази. 
Першими подавати 
публікації які 



професора 
12ПP 004623, 

виданий 
22.02.2007

індексуються в Scopus, 
Web of Science.

Наукові праці 
опубліковані у 
виданнях, які на час 
публікації було 
включено до 
наукометричних баз 
Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Petkov Sergey V., 
Shkabaro Veronika N., 
Bodnarchuk Oleh H., 
Ivanov Igor E., 
Kolomoiets Oleksandr 
D. Delictological 
Approach to the 
Classification of 
Offenses: Theoretical 
and Legal Analysis 
Using the Example of 
Ukrainian Legislation.  
Indian Journal of 
Forensic Medicine & 
Toxicology. Volume 15 
Number 4 October-
December 2021. P. 
2462-2475.
2. Petkov Sergey, Subbot 
Anatolii, Shemchuk 
Viktor, Illiashko 
Oleksandr, Dobrianska 
Nataliia. Legal 
Responsibility as a 
Social Phenomenon in 
the System of 
Humanities. European 
Online Journal of 
Natural and Social 
Sciences. Vol 10, No 4 
(2021). Р. 537-544.
3. Application of Mock-
Court as an 
interdisciplinary model 
for consolidation of 
professional training of 
law students. S.V. 
Petkov, V.M. 
Savichenko, B.S. Fihol, 
etc. Journal of 
Education and 
eLearning Research. 
2020. Vol. 7, №2. P. 
122-129.
4. The Use of a 
Competency-based 
Approach to Forming 
Professional Culture in 
Pre-service Lawyers. S. 
V. Petkov, S. F. Denysov, 
G. S. Yermakova, etc. 
International Journal of 
Higher Education. 
2020. Vol. 9, №7. P. 
367-376. 
5. Petkov S. V. 
Administrative law 
reform in the context of 
human rights. 
Theoretical and 
practical aspects of 
modern jurisprudence 
development: the 
experience of European 
countries and prospects 
for Ukraine: collective 
monograph. V. M. 
Bevzenko, V. A. 
Bortnyak, K. V. 
Bortnyak, О. Yu. Busol, 
etc. Lviv-Toruń: Liha-
Pres, 2019. P. 284-302.



6. Petkov S. V. 
Administrative Law 
Reform In The Context 
Of Human Rights. 
Theoretical and 
practical aspects of 
modern jurisprudence 
development: the 
experience of European 
countries and prospects 
for Ukraine : collective 
monograph. / V. M. 
Bevzenko, V. A. 
Bortnyak, K. V. 
Bortnyak, О. Yu. Busol, 
etc. Lviv-Torun: Liha-
Pres, 2019. P. 284-301.
7. Petkov S. V. 
Responsibility for 
administrative 
misconduct. The 
optimization of 
protection model for 
rights and freedoms of 
Ukrainian person: 
collective monograph / 
V.M. Bevzenko, V. A. 
Bortnyak, K. V. 
Bortnyak, О. Yu. Busol, 
etc. Lviv-Toruń: Liha-
Pres, 2019. P. 247-267.
8. Petkov S. V. The 
directions of 
improvementof national 
legislation: from the 
command-controlled 
system tothe modern 
democratic social law-
governed state. 
Formation and 
prospects for the 
development of national 
critical infrastructure 
protection system in 
Ukraine: collective 
monograph / V. M. 
Bevzenko, V. A. 
Bortnyak, K. V. 
Bortnyak, etc. Lviv-
Toruń: Liha-Pres, 2019. 
P. 243-258. 

2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора) 
Авторські свідоцтва:

9. Пєтков С.В. 
Навчальний посібник: 
Теорія 
адміністративного 
права № 98642 від 
14.07.2020.



10. Пєтков С.В., Армаш 
Н.О., Калаянов Д.П., 
Соболь Є.Ю. 
Навчальний посібник: 
№ 99630 від 
11.09.2020.
11. Соболь Є.Ю., 
Пєтков С.В., Армаш 
Н.О. Навчальний 
посібник: 
Адміністративне 
право: актуальні 
питання та інноваційні 
ідеї № 87232 від 
26.03.2019.
12. Соболь Є.Ю., 
Пєтков С.В., Армаш 
Н.О. Навчальний 
посібник: 
Адміністративна 
діяльність органів 
публічної влади: 
сучасний стан та 
перспективи розвитку 
№ 87233 від 
26.03.2019.
13. Соболь Є.Ю., 
Пєтков С.В., Армаш 
Н.О. Навчальний 
посібник: 
Адміністративна 
деліктологія: сучасна 
модель 
відповідальності 
посадових осіб органів 
публічної влади № 
87235 від 26.03.2019.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування 1. 
Пєтков С.В. До 
питання щодо 
формування 
історичного світогляду 
учнів / Методика 
викладання в школі: 
теорія та практика / за 
заг. ред. С.В. Пєткова, 
С.Д. Коломойця. – К.: 
КНТ, 2021. – 216 с. С. 
28-35.
2. Правознавство: 
навчальний посібник, 
за заг. ред. С.В. 
Пєткова. – Дніпро: 
Університет імені 
Альфреда Нобеля, 
2020. – 360 с.
3. Адміністративно-
правова реформа в 
Україні / за заг. ред. 
С.В. Пєткова. – Дніпро: 
Університет імені 



Альфреда Нобеля, 
2020. – 180 с.
4. Військове право: 
підручник / Р.Ф. Алієв, 
С. В. Пєтков, С. П. 
Стецюк та ін.; за ред. І. 
М. Коропатніка, І. 
М. Шопіної. К.: 
Алєрта, 2019. 648 с.
5. Адміністративне 
право України. 
Повний курс: 
підручник / В. 
Галунько, П. 
Діхтієвський, С. 
Пєтков та ін. Херсон: 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 
446 с.

7) участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад Відповідно 
до Наказу Міністерства 
освіти і науки України 
наказу від 07.11.2018  
№ 1218  «Про 
затвердження рішень 
Атестаційної колегії 
Міністерства щодо 
діяльності 
спеціалізованих 
вчених рад від 23 
жовтня 2018 року» 
Професор Пєтков 
входить до складу 
Спеціалізованої вченої 
рада К 11.737.02 
забезпечує попередній 
розгляд і проведення 
захистів дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
юридичних наук за 
спеціальностями 
12.00.04 
«Господарське право; 
господарсько-
процесуальне право», 
12.00.05 «Трудове 
право; право 
соціального 
забезпечення» та 
12.00.07 
«Адміністративне 
право і процес; 
фінансове право; 
інформаційне право».
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах 



фахове періодичне 
(щоквартальне) 
юридичне видання 
«Публічне право», 
фахове видання 
Наукові записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Право та двох 
наукових журналів: 
KELM (Knowledge, 
Education, Law, 
Management) 
(Польща), Журнал 
«Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
«Право».

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій 1. 
Місцеве 
самоврядування в 
Україні. Актуальне 
законодавство та 
судова практика.   
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 452 с.
2. Публічні 
правовідносини: 
відповідальність за 
правопорушення. 
Пєтков С.В. К. : КНТ. 
120 с.
3. Корпоративні спори. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 474 с.
4. Цивільно-правові 
спори щодо права 
власності. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 460 с.
5. Настільна книга 
слідчого/дізнавача. 
Процесуальні дії у 
досудовому 
розслідуванні. Основні 
процесуальні 
документи. Пєтков 
С.В., Журавльов Д.В., 
Дрозд О.Ю., Дрозд В.Г. 
К.: ЦУЛ. 2021. 432 с.
6. Майно і майнові 
права подружжя. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 



ЦУЛ. 2021. 306 с.
7. Протидія і 
запобігання корупції в 
Україні. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 486 с.
8. Поняття та 
особливості досудового 
розслідування 
кримінальних 
проступків. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 344 с.
9. Спадщина і 
спадкування. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 334 с.
10. Юридична служба 
підприємства, 
установи, організації. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 424 с.
11. Процедури 
банкрутства в Україні. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 436 с.
12. Професія 
охоронець. 
Нормативно-правове 
регулювання. Пєтков 
С.В., Алієв Р.В., Пєтков 
В.П., Шаповалов Б.Б. 
К.: КНТ. 2021. 336 с.
13. Стратегія воєнної 
безпеки України. 
Правове регулювання, 
системний аналіз, 
базове законодавство. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 272 с.
14. Рішення 
Європейського суду з 
прав людини проти 
України 2020-2021. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К.: 
ЦУЛ. 2021. 552 с.
15. Земельна реформа 
2021. Регулювання 
купівлі-продажу 
земель 
сільськогосподарськог
о призначення. 
Поточні завдання і 
перспективи 
реформування 
земельних 



правовідносин. 
Правове забезпечення, 
коментарі, аналітика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 336 с.
16. Відшкодування 
моральної шкоди. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 452 с.
17. Огляд місця події. 
Процесуальні дії при 
розслідуванні окремих 
кримінальних 
правопорушень. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 368 с.
18. Юридичний захист 
порушених прав у 
справах при скоєнні 
ДТП. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 432 с.
19. Трудові спори в 
Україні та їх 
вирішення. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 470 с.
20. Страхування в 
Україні. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 420 с.
21. Рішення ЄСПЛ про 
захист прав людини і 
основоположних 
свобод в цивільному 
судочинстві. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 530 с.
22. Рішення ЄСПЛ про 
захист прав людини і 
основоположних 
свобод в 
кримінальному 
судочинстві. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 486 с.
23. Затримання особи 
як тимчасовий 
запобіжний захід у 
кримінальному 
провадженні та 



адміністративне 
затримання. Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 380 с.
24. Виконавче 
провадження. 
Актуальне 
законодавство та 
судова практика. 
Пєтков С.В., 
Журавльов Д.В., Дрозд 
О.Ю., Дрозд В.Г. К. : 
ЦУЛ. 2021. 384 с.
25. Науково-
практичний коментар 
Кодексу України про 
адміністративні 
правопорушення / за 
заг. ред. С. В. Пєткова. 
Київ: Юрінком Інтер, 
2020. 792 с.
26. Свобода 
пересування та 
вільний вибір місця 
проживання в Україні. 
Пєтков С.В., Алієв Р.В. 
К.: КНТ. 2020. 256 с.
27. Процесуальні 
документи у сфері 
цивільно-правових 
відносин. Зразки 
документів, коментарі, 
роз'яснення. Пєтков 
С.В., Журавльов Д.В., 
Чижмарь К.І. К.: ЦУЛ. 
2020. 184 с.
28. Закон України 
«Про національну 
поліцію». Науково-
практичний коментар. 
Станом на 20 травня 
2020 р. / за заг. ред. С. 
В. Пєткова. К. : 
Видавничий дім 
«Професіонал», 2020. 
680 с.
29. Закон України 
«Про адвокатуру та 
адвокатську 
діяльність»: Науково-
практичний коментар 
/ І. В. Діордіца, С. В. 
Книш, С. В. Пєтков та 
ін.; за заг. ред. К. І. 
Чижмаря. Київ : 
Видавничий дім 
«Професіонал», 2020. 
332 с.
30. Закон України 
«Про державну 
службу». Науково-
практичний коментар. 
/ П.Ю. Корнієць, С. В. 
Пєтков, В. П. Яценко 
та ін.; за заг. ред. П. Д. 
Петренка. Київ.: 
Видавничий дім 
«Професіонал», 2020. 
512 с.
31. Закон України 
«Про захист прав 
споживачів». Науково-
практичний коментар. 
/ Д. М. Лойко, С. В. 
Пєтков, В. І. 
Теремецький та ін.; за 
заг. ред. Д. В. 
Журавльова. Київ : 
Видавничий дім 



«Професіонал», 2020. 
352 с.
32. Закон України 
«Про місцеве 
самоврядування в 
Україні». Науково-
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19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 



та/або громадських 
об’єднаннях член 
правління Ради 
національних спільнот 
України,
член Асоціація 
кримінологів України;
член Національного 
союзу журналістів 
України;
член Міжнародної 
поліцейської асоціації, 
Українська секція;
експерт Європейської 
агенції розвитку 
(Словаччина);
експерт Європейського 
інституту 
післядипломної 
освіти;
ведучій телевізійного 
проекту «Нова країна» 
на телеканалі ЕкоТВ
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді Досвід роботи у 
сфері управління:
• перший проректор з 
науково-педагогічної 
діяльності 
Університету імені 
Альфреда Нобеля – 
2019 – 2020 рр.
• директор 
Департаменту 
регіональних 
представництв, 
Секретаріат 
Уповноваженого 
Верховної Ради 
України з прав 
людини – 2018 – 2019 
рр.
• заступник директора, 
Інститут права та 
післядипломної освіти 
Міністерства юстиції 
України – 2016 р.
• начальник 
Управління 
конституційного та 
адміністративного 
законодавства, 
заступник директора 
Департаменту 
конституційного, 
адміністративного та 
соціального 
законодавства – 2015 
р.
• проректор з науково-
педагогічної роботи та 
міжнародної 
діяльності, Класичний 
приватний університет 
– 2008 – 2012 рр.
• заступник 
начальника, 
Запорізький 
юридичний інститут 
Дніпропетровського 
університету 
внутрішніх справ – 
2006 – 2008 рр.



Досвід науково-
педагогічної роботи:
• професор кафедри 
конституційного та 
міжнародного права, 
Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського – 2017 – 
т.ч.
• професор кафедри 
військового права 
Військового інституту, 
Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка – 
2018 р. – 2020 нр.
• професор кафедри 
публічно-правових 
дисциплін, Київський 
міжнародний 
університет – 2017 – 
2018 нр.
• професор кафедри 
спеціальних дисциплін 
та адміністративної 
діяльності, Донецький 
юридичний інститут 
МВС України – 2016 – 
2017 нр.
• професор кафедри 
конституційного, 
адміністративного та 
міжнародного права 
Інституту права ім. В. 
Сташиса, Класичний 
приватний університет 
– 2012 – 2015 рр.
• доцент кафедри 
адміністративного 
права і 
адміністративної 
діяльності Кримського 
юридичного інституту, 
Харківський 
національний 
університет внутрішніх 
справ – 2000 – 2006 
нр.;
• старший викладач 
факультету №2 
Запорізького 
юридичного інституту 
МВС України – 1997 – 
2000 н.р.;
• викладач загально-
освітньої школи 
інтернатного типу 
Запорізький січовий 
колегіум – 1995-1997;
• старший науковий 
співробітник 
національно-
культурного центру 
«Народний дім» – 
1993 – 1995.

166034 Гуйда 
Олександр 
Григорович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
спеціаліста, 

Академія 
муніципальног
о управління, 

рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
092507 

Автоматика та 
автоматизація 
на транспорті, 

Диплом 
магістра, 

10 Основи 
охорони праці

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1. Петрова В.М., 
Бондарук О.А., Гуйда 
О.Г. Вибір протоколу 
маршрутизації за 



Таврійський 
національний 

університет 
імені 

В.І.Вернадсько
го, рік 

закінчення: 
2019, 

спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 059572, 
виданий 

15.04.2021

допомогою 
імітаційного 
моделювання 
безпровідних 
сенсорних мереж. 
"Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 28 
(67) № 1 2017. C 1-5. У 
фаховому виданні.
2. Погонцева О.В., 
Гуйда О.Г. Готовність 
фахівців з фізичної 
культури 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
України до 
впровадження 
програми «Спорт 
заради розвитку» в 
умовах реформування 
системи освіти та 
державного 
управління. Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія № 15. Науково-
педагогічні проблеми 
фізичної культури / 
Фізична культура і 
спорт. зб. наукових 
праць / За ред. О. В. 
Тимошенка.  К.: Вид-
во НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2018.  
Випуск 3К (97)18.  с. 
415-419.У фаховому 
виданні.
3. Гуйда О.Г. 
Організаційний 
механізм державного 
регулювання розвитку 
ринку 
телекомунікацій. 
Вісник Національного 
університету 
цивільного захисту 
України: Серія 
державне управління  
[зб. наук. прац]. Вип. 2 
(9). Х. НУЦЗУ, 2018. С. 
117 -123. У фаховому 
виданні.
4. Лисенко О.І, 
Новіков В.І., Петрова 
В.М., Гуйда О.Г. 
Процедура синтезу 
топології 
безпроводової 
сенсорної мережі 
моніторингу цілей із 
мінімізацією загальної 
потужності передачі 
вузлів. "Технічні 
науки": зб. наук. праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 29 
(68) № 6 2018 частина 
1. с. 69-72. У фаховому 
виданні.
5. Чумаченко С.М., 
Гуйда О.Г., Андріюк 
О.П., Іващенко В.Г. 
Гуйда О.Г. Системний 



підхід до створення 
web-орієнтованої 
платформи для 
інформаційної 
системи управління 
замкнутими 
екосистемами в умовах 
екстремального 
забруднення 
навколишнього 
середовища. "Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць.  
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 30 
(69) № 1 2019 частина 
1.  с. 172-175. У 
фаховому виданні. 
6. Гуйда О.Г. Сучасні 
напрями державного 
регулювання сфери 
телекомунікацій. 
Вісник Національного 
університету 
цивільного захисту 
України: Серія 
державне управління  
[зб. наук. прац]. Вип. 1 
(10). Х. НУЦЗУ, 2019. 
С. 104 -110. У фаховому 
виданні категорії Б.
7. Гуйда О.Г. 
Проблеми державного 
регулювання ринку 
телекомунікацій. 
Теорія та практика 
державного 
управління і місцевого 
самоврядування” 
ХНТУ Херсон. -2019. 
URL: http://el-zbirn-
du.at.ua/2017_1/20.pdf 
У фаховому виданні.
8. Лисенко О.І., 
Тачиніна О.М., 
Кисельов В.Б. Гуйда 
О.Г. Алгоритм 
квазіінваріантного 
управління 
електроприводом 
вертикального 
транспортного засобу в 
режимі 
середньошвидкісного 
підйому. "Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць.  
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 30 
(69) № 3 2019 частина 
2.  с. 160-164. У 
фаховому виданні.
9. Музика Ю. Д., Гуйда 
О.Г. Основні елементи 
реалізації 
енергетичної стратегії 
України. Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України : зб. наук. пр. 
Х. : Вид-во НУЦЗУ, 
2019.  Вип. 2 (11). 
(Серія "Державне 
управління"). с. 241-



247. У фаховому 
виданні категорії Б
10. Гуйда О.Г. 
Правовий механізм 
державного 
регулювання розвитку 
ринку телекомунікацій 
в Україні. Вісник 
Національного 
університету 
цивільного захисту 
України: Серія 
державне управління  
[зб. наук. прац]. Вип. 2 
(11). Х. НУЦЗУ, 2019. С. 
139-147. У фаховому 
виданні категорії Б.
11. Лаптєв О.А., 
Чумаченко С.М., 
Половінкін І.М., Гуйда 
О.Г. Визначення 
основних 
характеристик 
випадкових сигналів 
моделі пошуку засобів 
негласного отримання 
інформації. "Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 30 
(69) № 6 2019 частина 
1. с. 101-104. У 
фаховому виданні.
12. Гуйда О.Г. 
Проблеми державного 
регулювання ринку 
телекомунікацій і 
зв'язку в Україні. 
Вісник Національного 
університету 
цивільного захисту 
України: Серія 
державне управління  
[зб. наук. прац]. Вип. 1 
(12). Х. НУЦЗУ, 2020. 
С.30-38. У фаховому 
виданні категорії Б.
13. Новіков В. І., 
Лисенко О.  І., 
Валуйський С. В., 
Гуйда О.Г. 
Математичні моделі, 
методи і алгоритми 
оптимізації показників 
функціонування 
безпроводових 
сенсорних мереж із 
мобільними сенсорами 
та 
телекомунікаційними 
аероплатформами. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. –  
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 31 
(70) № 3 2020 Частина 
1. с. 54-64. У фаховому 
виданні категорії Б. 
14. Новіков В. І., 
Лисенко О.  І., 
Тачиніна О. М., Гуйда 
О.Г. Методика  синтезу 
алгоритму цифрового 



автоматичного 
керування 
температурою повітря 
в салоні мобільного 
центру обробки 
інформації літаючої 
(повітряної) сенсорної 
мережі. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць.  
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 31 
(70) № 4 2020.  с. 31-
37. У фаховому виданні 
категорії Б.
15. Явіся В.С., Лисенко 
О.І., Новіков В.І., 
Кисельов В.Б., Гуйда 
О.Г. Системний 
техніко-еколого-
економічний підхід до 
забезпечення 
глобального 
наносупутникового 
зв’язку та навігації. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 31 
(70) № 5 2020. с. 49-
56. У фаховому виданні 
категорії Б. 
16. Пономаренко С.О., 
Тачиніна О.М., 
Лисенко О.І., Кисельов 
В.Б., Гуйда О.Г. 
Модель національної 
аерокосмічної системи 
розгортання 
глобальної сенсорної 
мережі. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. 
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 31 
(70) № 6 2020 Частина 
1.  с. 21-26. У фаховому 
виданні категорії Б.
17. Чумаченко С.М., 
Яковлєв Є.О., Морщ 
Є.В., Парталян А.С., 
Гуйда О.Г. Особливості 
розробки та реалізації 
комп’ютерної моделі 
для оцінки 
економічної шкоди від 
надзвичайних ситуацій 
техногенного 
походження з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій і методу 
системної динаміки. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. 



Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 31 
(70) № 6 2020 Частина 
1. с. 156-164. У 
фаховому виданні 
категорії Б.
18. Музика Ю. Д., 
Гуйда О.Г. Особливості 
реформування 
системи вищої освіти 
України в умовах 
сталого розвитку та 
соціального 
партнерства. Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Державне 
управління»: зб. наук. 
праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. 
Том 32 (71) № 1 2021. 
C32-36. У фаховому 
виданні категорії Б.
19. Лисенко О.І., 
Романюк В.А., 
Дворська С.В., 
Осинський А.К., Гуйда 
О.Г. Концептуальний 
підхід до забезпечення 
функціональної 
живучості 
безпроводової 
сенсорної мережі на 
основі використання 
мобільних 
телекомунікаційних 
платформ. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць.  
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 1 2021 Частина 
1. С 10-16. У фаховому 
виданні категорії Б.
20. Романюк В. А., 
Лисенко О. І., 
Романюк А. В., Новіков 
В. І., Гуйда О.Г. Метод 
збору інформації з 
вузлів безпроводової 
сенсорної мережі із 
використанням 
інтелектуальних 
адаптивних літаючих 
інформаційно-
телекомунікаційних 
роботів. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса.  
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 2 2021 Частина 
2. С25-35. У фаховому 
виданні категорії Б.
21. Мошенський А. О., 
Савченко Ю. Г., Гуйда 
О.Г. Комбінаторні 
засоби покращення 
характеристик 
псевдовипадкових 
числових 
послідовностей. Вчені 
записки Таврійського 



національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 2 2021 Частина 
1. С 200-204. У 
фаховому виданні 
категорії Б.
22. Чумаченко С. М.,  
Мошенський А. О., 
Мушка А. О., Гуйда 
О.Г. Розробка 
структурно-
функціональної моделі 
системи авіаційного 
пошуку і рятування в 
Україні. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 2 2021 Частина 
1.  С 56-65. У фаховому 
виданні категорії Б.
23. Огородник С. С., 
Новаківський Є. В., 
Швець М. Ю., Гуйда 
О.Г., Мінаєва Ю. Ю. 
Підвищення 
ефективності 
сонячного колектора в 
зимовий період року з 
застосуванням 
теплового насосу. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць.  
Видавничий дім 
«Гельветика»  Том 32 
(71) № 3 2021. С210-
218. У фаховому 
виданні категорії Б. 
24. Лисенко О. І., 
Тачиніна О. 
М.,Новіков В. І., 
Сушин І. О., Гуйда О.Г. 
Теоретичні основи 
конструювання 
керування рухом 
розподіленого 
інформаційно-
телекомунікаційного 
робота. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 3 2021.  С55-62. 
У фаховому виданні 
категорії Б.
25. Лисенко О.І., 
Тачиніна О.М., 
Кисельов В.Б., Новіков 
В.І., Гуйда О.Г., Сушин 
І.О.Метод розміщення 
сенсорів літаючими 
інформаційно-
телекомунікаційними 



роботами 
динамічними чергами. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 4 2021.  С53-59. 
У фаховому виданні 
категорії Б.
26. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-університету. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 4 2021.  С109-
115. У фаховому 
виданні категорії Б.
27. Лисенко О.І., 
Тачиніна О.М., 
Новіков В.І., Гуйда 
О.Г., Фуртат О.В., 
Юсипів Т.В. Спосіб 
налаштування 
цифрової системи 
керування 
положенням вісі 
чуттєвості мобільного 
сенсора. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 51-57. 
У фаховому виданні 
категорії Б.
28. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. У фаховому 
виданні категорії Б. 
29. Лисенко О.І., 
Чумаченко С.М., 
Новіков В.І., Гуйда 
О.Г., Турейчук А.М., 
Сушин І.О. Методика 
обґрунтування вимог 
до безпроводових 
сенсорних мереж 
інформаційного 
забезпечення систем 



оцінки та 
прогнозування стану 
природного 
середовища територій 
розподілених 
техногенних об’єктів. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 6 2021.  С 33-43. 
У фаховому виданні 
категорії Б.
30. Мурасов Р.К., 
Чумаченко С.М., 
Пиріков О.В., Гуйда 
О.Г., Ківа І.Л. 
Особливості побудови 
математичної моделі 
оцінювання загроз для 
об’єктів критичної 
інфраструктури з 
використанням теорії 
графів. Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 6 2021.  С 110-
116. У фаховому 
виданні категорії Б.
31. Лісовець, С., 
Омецинська, Н., Гуйда, 
О., Скрипка, К., & Ківа, 
І. (2022). Особливості 
програмування панелі 
оператора ИП320 для 
використання як 
людино-машинного 
інтерфейсу. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: Технічні 
науки, (6), 43-49. У 
фаховому виданні 
категорії Б.
32. Лисенко О.І., 
Турейчук А.М., Гуйда 
О.Г., Новіков В.І., 
Сушин І.О., Нідченко 
І.А. Методологія 
обґрунтування вимог 
до складу сенсорів 
безпроводової 
сенсорної мережі 
інформаційного 
забезпечення 
процедур та 
алгоритмів системи 
екологічного 
моніторингу 
розподіленого 
техногенного об’єкту. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 33 
(72) № 1 2022.  С 133-
149. У фаховому 
виданні категорії Б.



33. Новак Д.С., 
Мошенський А.О., 
Лісовець С.М., Гуйда 
О.Г., Павленко Є.Є. 
Інформаційна система 
для дистанційного 
оцінювання 
температури, відносної 
вологості й 
атмосферного тиску. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 33 
(72) № 1 2022.  С 165-
174. У фаховому 
виданні категорії Б.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 Єремеєв І.С., Гуйда 
О.Г. Інтелектуальні 
системи підготовки 
рішень. Підручник. 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика», 
2021. 376с. 
Горник В.Г., Івашків 
Ю.Д., Гуйда О.Г. 
Адміністративна 
реформа як механізм 
вирішення проблем 
територіальних громад 
[Текст] / Проблеми та 
перспективи розвитку 
державного 
управління в умовах 
реформування: 
[колективна 
монографія] / Заг. ред. 
Чечель А.О., 
Хлобистов Є.В. 
Бельско-Бяла 
(Польща): Вища 
школа економіки та 
гуманітаристики, 2017. 
493 с. Особистий вклад 
с. 230-246   
Гуйда О. Г., Швидка 
М.С., Сегай О. М., 
Вендичанський В.Н. 
Методичні вказівки до 
виконання практичних 
та лабораторних 
занять з охорони 
праці. – К.: 
Видавничо-
поліграфічний центр 
Академії 
муніципального 
управління, 2012. –  96 
с.
5) захист дисертації на 
здобуття наукового 
ступеня
 Захист дисертації на 
здобуття наукового 



ступеню кандидата 
наук з державного 
управління за 
спеціальністю 25.00.02 
- механізми 
державного 
управління. 
Спеціалізована вчена 
рада Д64.707.03 – 
Національний 
університет цивільного 
захисту України, 
19.02.2021р.
Тема дисертації – 
Механізми державного 
регулювання 
телекомунікаційної 
сфери.
Диплом ДК №059572 
від 15.04.2021 р.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Гуйда А.Г. Развитие 
методов цифровой 
компрессии 
телевизионных 
изображений на 
основе адаптивной 
сплайн-
аппроксимации 
Культура, наука, 
образование: 
проблемы и 
перспективы: 
материалы VI 
международной 
научно-практической 
конференции (г. 
Нижневартовск, 13–15 
февраля 2017 года) / 
отв. ред. А.В. Коричко. 
Нижневартовск: Изд-
во Нижневарт. гос. ун-
та, 2017. Ч. II. 
Естественные и техни- 
ческие науки.  с. 198-
199
2. Демещенко В.П., 
Мінаєва Ю.Ю., 
Огородник С.С., Гуйда 
Л.Г. Демократичні 
принципи управління 
комунальними 
підприємствами 
«ТЕПЛОЕНЕРГО» як 
засіб запобігання 
надзвичайних ситуацій 
у теплопостачанні. 
Вісник Міжнародної 
Академії безпеки 
життєдіяльності. 
Матеріали VI 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. Науково-
техн. Збірник. Випуск 
№2. К. «Основа», 2017. 
с. 243- 248. 
3. Івашків Ю.Д., Гуйда 
О.Г., Музика В.П. 
Впровадження 
адміністративної 
реформи як механізм 



формування 
спроможних 
територіальних 
громад. Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Державне 
управління»: зб. наук. 
праць. Херсон. 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. 
Том 28 (67) № 2 2017. 
C. 37-42.
4. Гуйда О.Г., Богуш 
Є.М. Основні аспекти 
впровадження 
адміністративно- 
територіальної 
реформи в Україні. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в Україні: зб. 
матеріалів науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
13 грудня 
2017)/упоряд. 
Петровська І.О. К: 
2017, С.112-114
5. Івашків Ю.Д., Гуйда 
О.Г. Особливості 
стратегічного 
планування 
економічних систем 
регіонів в умовах 
провадження 
адміністративно-
територіальної 
реформи. 
Трансформаційні 
процеси в економіці 
України: глобальні 
тарегіональні аспекти : 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції молодих 
учених, аспірантів та 
студентів (24 
листопада 2017 р., 
Україна, м. Львів) / ДУ 
«Інститут 
регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України», Інститут 
економіки і 
менеджменту НУ 
«Львівська 
політехніка», Науково-
навчальний комплекс 
«Економосвіта» ; відп. 
за вип. О. Б. Цісінська. 
Львів, 2017 298-302 с.
6. Івашків Ю.Д., Гуйда 
О.Г., Музика О.Г. 
Внедрение системы 
стратегического 
планирования на 
предприятии в 
условиях 
глобализации. XIV 
Міжнародна 
конференція 
«Стратегія якості у 
промисловості і освіті» 
(4-7 червня 2018 р., 
Варна, Болгарія): 
Матеріали. У 2-х 



томах. Том 2. 
Упорядники: Хохлова 
Т.С., Ступак Ю.О. 
Дніпро-Варна, 2018. с. 
361-364.
7. Івашків Ю.Д., Гуйда 
О.Г., Москалюк Н.А. 
Реалізація стратегії 
сталого розвитку в 
контексті вирішення 
соціокультурних 
проблем громад. 
Публічне управління 
для сталого розвитку: 
виклики та 
перспективи на 
національному та 
місцевому рівнях: 
збірник матеріалів 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Маріуполь: Донецький 
державний університет 
управління; 
Український 
культурологічний 
центр, 2018. С 45-47.
8. Гуйда О.Г. Напрями 
удосконалення 
організаційного 
механізму державного 
регулювання. 
Формування 
ефективних механізмів 
державного 
управління та 
менеджменту в умовах 
сучасної економіки: 
теорія і практика : 
матеріали VІ 
Міжнародної заочної 
науково-практичної 
конференції 30 
листопада 2018 р. / за 
ред. В. М. Огаренка, О. 
В. Покатаєвої та ін. 
Запоріжжя : КПУ, 
2018. c. 407-409.
9. Івашків Ю. Д., Гуйда 
О.Г., Горбач О.В., 
Гладуш Б. 
В.Реформування 
системи освіти в 
контексті реалізації 
стратегії сталого 
розвитку України. 
Наука та освіта в 
контексті сучасних 
глобалізаційних 
процесів: збірник 
матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
01 червня 2018 року) / 
упоряд. Гуйда О.Г. К: 
ТНУ імені В. І. 
Вернадського, 2018. 
91-92 с.
10. Гуйда А.Г. 
Государственное 
регулирование рынка 
телекоммуникаций 
Украины. East 
Journalof Security 
Studies, 2018.  № 3.  
С.5-14
11. Гуйда А.Г. 
Теоретические 
проблемы методов 
государственного 
регулирования 



развития 
телекоммуникаций. 
სამეცნიეროჟურნალი 
,,ხელისუფლებადასაზ
ოგადოება (ისტორია, 
თეორია, პრაქტიკა)” 
Scientific magazine“ 
AUTHORITY AND 
SOCIETY(History, 
Theory, 
Practice)”Научный 
журнал “ВЛАСТЬ И 
ОБЩЕСТВО(История, 
Теория, Практика)” 
Грузія. «Власть и 
общество 2018» С.137-
138
12. Гуйда О.Г. 
Закордонний досвід 
розвитку державного 
регулювання сфери 
телекомунікацій. 
Державне управління у 
сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 17–18 
травня 2019 р. / за заг. 
ред. В. П. Садкового.  
Х. : Вид-во НУЦЗУ, 
2019.  С.193-195.
13. Гуйда О.Г. 
Механізм державного 
регулювання 
функціонування 
телекомунікацій. 
Організаційно-
методичне 
забезпечення 
підготовки фахівців в 
умовах міжнародної 
наукової та освітньої 
інтеграції: Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-методичної 
інтернет - конференції 
з проблем вищої освіти 
і науки (16 листопада 
2018 р.) [Електронний 
ресурс] / Харків, 
ХНАДУ, 2018. С.366-
368. 
14. Музика Ю. Д., 
Гуйда О.Г. 
Забезпечення сталого 
розвитку 
соціокультурної сфери 
України в контексті 
децентралізації 
владних повноважень. 
Публічне управління 
для сталого розвитку: 
виклики та 
перспективи на 
національному та 
місцевому рівнях: 
збірник матеріалів ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 7-
8травня 2019 р. 
Маріуполь (Україна) 
Київ (Україна) –¬ 
Бельско¬Бяла 
(Польща). – 
Маріуполь¬Київ: ПП 
Халіков Р.Р., 2019.  с. 
139 - 142
15. Музика Ю. Д., 
Гуйда О.Г. 



Підвищення 
ефективності системи 
управління якістю в 
умовах медичної 
установи. XV 
Міжнародна 
конференція 
«Стратегія якості у 
промисловості і освіті» 
(3-6 червня 2019 р., 
Варна, Болгарія): 
Матеріали. 
Упорядники: Хохлова 
Т.С., Ступак Ю.О.  
Дніпро-Варна, 2019. с. 
524-528.
16. Гуйда О.Г. 
Напрями державного 
регулювання розвитку 
ринку 
телекомунікацій. 
Публічне управління в 
системі координат: 
демократія, 
децентралізація, 
місцеве 
самоврядування: тези 
доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (18 
жовтня 2019 року, 
Мелітополь, Україна) / 
відп. ред. Ортіна Г.В. – 
Мелітополь: ФОП 
Однорог Т.В., 
2019.С.151-153.
17. Музика Ю. Д., 
Гуйда О.Г. 
Удосконалення 
управління 
соціальним розвитком 
регіонів в контексті 
децентралізації 
владних повноважень. 
Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в Україні. Матеріали 
III Міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
21-22 листопада 2019) 
/ упоряд. Євмєшкіна 
О.Л. Київ: УкрСІЧ, 
2019.  с 42-45. 
18. Музика Ю. Д., 
Гуйда О.Г. 
Енергетичне 
спалювання побутових 
відходів як механізм 
підвищення 
енергобезпеки 
України. ІІI 
Міжнародна 
конференція 
«Інноваційні 
технології в науці та 
освіті. Європейський 
досвід» (12-14 
листопада 2019 р., 
Амстердам, 
Нідерланди): 
Матеріали. 
Упорядники: Хохлова 
Т.С., Ступак Ю.О.  
Дніпро-Амстердам, 
2019.  с 303-306.
19. Гуйда О.Г. Система 
державного 
регулювання 



телекомунікацій і 
інформатизації. 
Державне управління у 
сфері цивільного 
захисту: наука, освіта, 
практика : матеріали 
Міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції, 18–19 
березня 2020 р. / за 
заг. ред. В. П. 
Садкового. Х. : Вид-во 
НУЦЗУ, 2020. С.114-
115.
20. Петрова В. М., 
Бондарець Я. Б., Гуйда 
О.Г. Підходи до 
енергозбереження в 
мобільних сенсорних 
мережах. П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція "Відкриті  
еволюціонуючі 
системи" (19 - 21 
травня 2020 p.). 
Збірник праць. За. ред. 
В. О. Дубка, В. Б. 
Кисельова.  Київ: ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. 2020. С. 
259-260
21. Лысенко А. И., 
Нидченко И. А., Гуйда 
А.Г. Информатизация 
процесса управления 
мини-теплицей. П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція "Відкриті  
еволюціонуючі 
системи" (19 - 21 
травня 2020 p.). 
Збірник праць. За. ред. 
В. О. Дубка, В. Б. 
Кисельова. Київ: ТНУ 
імені В.І. 
Вернадського. 2020.  С. 
329-331. 
22. Музика Ю.Д., 
Гуйда О.Г., Музика 
В.П. Механізми 
стимулювання 
розвитку 
біоенергетики 
України. ЗБІРНИК 
МАТЕРІАЛІВ круглого 
столу «Формування 
дієвих механізмів 
державного 
управління з 
забезпечення 
державної безпеки» 
(2021 р.). Х.: Вид-во 
НУЦЗУ, 2021.  с. 222-
224. 
23. Музика Ю.Д., 
Гуйда О.Г. 
Маркетинговий 
механізм публічного 
управління розвитком 
регіону. Публічне 
управління та 
адміністративний 
менеджмент: сучасні 
тренди та 
перспективи: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет-
конференції (28 
червня 2021 року). 
Харків: Видавничий 



центр “Global Scientific 
Trends”, 2021. c. 116-
117.
24. Гуйда О.Г., 
Гладущенко А. Д. 
Інноваційні аспекти 
діяльності 
промислових 
підприємств галузі 
переробної 
промисловості 
України. Теоретичні 
аспекти та практичні 
проблеми управління, 
економіки та 
природокористування 
в Україні. Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Київ, 
30 листопада - 1 грудня 
2021) / упоряд. 
Євмєшкіна О.Л. Київ: 
УкрСІЧ, 2021. С 44-45
25. Akhmedova Olena, 
Yuliia Muzyka, Guida 
Oleksandr, & Husarov 
Kyrylo. The 
development of the 
world economy: 
tendencies, problems 
and prospects. Global 
Scientific Trends: 
Economics and Public 
Administration, Volume 
1/2021, 18–30. 
https://doi.org/10.5281/
zenodo.5226489
25. Черевична Н. І., 
Музика Ю. Д., Гуйда О. 
Г., Соколан В.Л. Аналіз 
тенденцій щодо 
забезпечення розвитку 
вітчизняної 
туристичної сфери 
послуг в умовах 
пандемії. Global 
Scientific Trends: 
Economics and Public 
Administration, Volume 
2/2021, 93–102.  DOI: 
10.31110/2789-
6536/2021-2/007
26. Лисенко О. І., 
Кисельов В. Б., Гуйда 
О.Г. СТУДЕНТ ЯК 
ОБ’ЄКТ STEM-
ОСВІТИ. Традиції та 
новації у сфері 
педагогіки та 
психології: матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Київ, 
4–5 лютого 2022 р. 
Київ: Таврійський 
національний 
університет імені В. І. 
Вернадського, 2022. С. 
59-63
27. Гуйда О. Г., 
Андрієвський О. В. 
Порівняльний аналіз 
систем безпеки 
будинку. Наукові праці 
Четвертої міжнар. 
наук.-практ. конф. 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
інформаційних систем 
і телекомунікаційних 
технологій», 1–2 
лютого 2022 р. (Київ, 



Україна). К.: НУХТ, 
2022. С. 57-60.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 ГО «Асоціація 
фахівців цивільного 
захисту»
ГО «Міжнародна 
академія безпеки 
життєдіяльності»
Членство в 
Громадській 
організації 
«КИЇВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ 
РАДІОКЛУБ»

Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічних 
працівників «Розвиток 
інформаційно-
комунікативної 
компетентності 
науково педагогічних 
працівників» в рамках 
Проекту 
впровадження 
дистанційної освіти в 
Таврійському 
національному 
університеті імені В.І. 
Вернадського, 
27.03.2017 – 19.04.2017 
р (108 год.). 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації «Сучасні 
методи освіти 
дорослих» в рамках 
проекту «Центр освіти 
дорослих на базі 
переміщеного закладу 
вищої освіти 
«Таврійський 
національний 
університет імені В. І. 
Вернадського» в м. 
Києві» Громадської 
організації «Кримська 
діаспора» за 
підтримки DVV 
International в Україні 
та сприяння 
Федерального 
міністерства 
економічного 
співробітництва та 
розвитку Німеччини 
№ СК 02070967/0188-
18 від 17.11.2018р. (72 
год.)
«Впровадження 
принципів 
інклюзивної вищої 
освіти в освітній 
процес» сертифікат 
учасника воркшопу від 
01.10.2019 р. (8 год) 
Університет 
менеджменту освіти, 
курси підвищення 
кваліфікації «Відкрита 
освіта та технології 
дистанційного 
навчання». 22.03.2021 
р. по 22.10.2021 р. Дата 
видачі свідоцтва: 
22.10.2021 р. Загальна 



кількість 
годин/кредитів ЄКТС 
за навчальним планом 
180 год / 6 кр. СП 
№358360447/2302-21, 
реєстраційний номер 
2302/21 Ц
Міжгалузевий інститут 
післядипломної освіти 
Національного 
технічного 
університету 
"Харківський 
політехнічний 
інститут", підвищення 
кваліфікації за курсом 
«Основи охорони 
праці та безпека 
життєдіяльності» за 
дистанційною формою 
навчання. Обсяг 
навчання 60 годин, 
термін навчання з 
31.01.2022-18.02.2022.
Міжнародне 
стажування за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 
«ФАНДРЕЙЗИНГ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПРОЄКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В 
ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДОСВІД» для 
педагогічних та 
науково-педагогічних 
працівників. Термін 
стажування: з 
12.02.2022 - 
20.03.2022. Загальна 
кількість 
годин/кредитів ЄКТС 
за навчальним планом 
180 год / 6 кр. 
Свідоцтво: SZFL-
001498.

369138 Кругляк 
Геннадій 
Віталійович

старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

4 Комп’ютерна 
електроніка

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1. Шавьолкін О.О., 
Шведчикова І.О., 
Кругляк Г.В., 
Марченко Р.М., 
Пісоцький А.В. 
Розроблення 
експериментальної 
установки для 
випробувань 
програмно-апаратних 
засобів управління 
мікроенергетичними 
мережами локальних 
об’єктів (Вісник 
Київського 
національного 
університету 
технологій та дизайну 
том 148 № 4(2020))
DOI: 
https://doi.org/DOI:10.
30857/1813-
6796.2020.4.1



2. Шавёлкин А.А., 
Gerlici J., Шведчикова 
И.А., Kravchenko K., 
Кругляк Г.В. 
Управление 
энергопотреблением 
подключенной к сети с 
многозонной 
тарификацией 
фотоэлектрической 
системы с 
аккумулятором для 
обеспечения 
собственных нужд 
локального объекта 
(Електротехніка і 
Електромеханіка = 
Electrical engineering & 
Electromechanics. – 
2021. – № 2. – С. 36-
42)
DOI: 
http://library.kpi.khark
ov.ua/files/JUR/ee_202
1_2.pdf

3. Olexander Shavolkin, 
Hennadii Kruhliak, 
Ruslan Marchenko, 
Yevhen Stanovskyi, 
Mykola Pidhainyi. 
Визначення 
параметрів 
фотоелектричної 
системи з 
акумулятором для 
потреб локального 
об’єкту (Технології та 
інжиніринг №4 (2021) 
– С.41-50
DOI: 
https://doi.org/10.3085
7/2786-5371.2021.4.4

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Членство в 
Громадській 
організації 
«КИЇВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ 
РАДІОКЛУБ»

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді
 1988-1991: Інженер-
регулювальник 
радіоелектронної 
апаратури і приладів – 
КВО ім.Артема, м.Київ
1991-1992: Інженер-
конструктор - ВКТБ 
ЕП ІТТФ АН УРСР, 
м.Київ
1992-2008: Інженер по 
роботі з базами даних, 
програмному 
забезпеченню, 
обслуговуванню 
обчислювальної 



техніки - виробничо-
технічний відділ ЗАТ 
«Київмашпостачзбут», 
м.Київ

Вища технічна, 
спеціальність 
«Радіотехніка» 
(Київський 
політехнічний 
інститут, диплом ТВ 
№785260 від 
01.03.1988р.)

203720 Юсипів 
Тарас 
Васильович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

080101 
Математика

9 Захист 
інформації в 
комп'ютерних 
системах

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1) Кондрашихін А.Б., 
Кузьмичов А.І., 
Юсипів Т.В. Реалізація 
моделей стохастичного 
програмування в Excel 
для організації 
фінансово-
економічних 
досліджень та 
прийняття рішень в 
умовах невизначеності 
й ризику // Академія 
муніципального 
управління. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 38: АМУ, 2012. 
– С. 246-253.
2) Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. Практичні 
аспекти прийняття 
економічних рішень на 
прикладі малого 
підприємства // 
Академія 
муніципального 
управління. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 41: АМУ, 2013. 
– С. 86-92.
3) Медведєв М.Г., 
Юсипів Т.В. 
Використання функції 
логнормального 
розподілу для 
моделювання 
смертності від COVID-
19 // Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 31 
(70) № 6, 2020. 
Частина 1. – С. 119-122.
4) Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
smart-університету // 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 4, 2021. – С.109-
116.



5) Капустян О.В., 
Курилко О.Б., Юсипів 
Т.В. Робастна стійкість 
атрактора системи 
реакції-дифузії // 
Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, №3, 
2021. – С. 46-50.
6) Лисенко О.І., 
Тачиніна О.М., 
Новіков В.І., Гуйда 
О.Г., Фуртат О.В., 
Юсипів Т.В. Спосіб 
налаштування 
цифрової системи 
керування 
положенням вісі 
чуттєвості мобільного 
сенсора // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 5, 2021. – С. 51-
56.
7) Капустян О.В., 
Юсипів Т.В. Стійкість 
щодо збурень для 
атрактора 
дисипативної системи 
типу PDE-ODE // 
Нелінійні коливання. 
2021 р. – С.336-341.
8) Омецинська Н.В., 
Лісовець С.М., 
Вишемірська Я.С., 
Юсипів Т.В., 
Жовнерчук І.В. 
Система контролю 
доступу на основі 
розпізнавання облич 
методом Віоли-Джонса 
// Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 6, 2021. – С.123-
127.
3) Наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника
 Бишевець Н.Г. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика з 
використанням 
табличного процесора 
MS Excel: навчальний 
посібник // Н.Г. 
Бишевець, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
234 с.
 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м



етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
 1) Кузьмичов А.І., 
Бишевець Н.Г., 
Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. 
Економетричне 
моделювання та 
прогнозування в Excel: 
навч. посібник. 
Академія 
муніципального 
управління: Київ, 
2010. 324 с.
2) Н.Г. Бишевець, А.І. 
Кузьмичов, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів. Ймовірнісне 
та статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття рішень: 
навч. посіб. / Н.Г. 
Бишевець, А.І. 
Кузьмичов, Н.Г. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів. – К.: АМУ, 
2012. – 200 с.
3) Кузьмичов А.І. 
Ймовірнісне та 
статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття рішень. 
Навч. пос. // 
Бишовець Н.Г., 
Кузьмичов А.І., 
Куценко Г.В., 
Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. – К.: 
Видавництво Ліра-К, 
2019. – 200 с.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Освітня мобільність 
в контексті інтеграції 
України до світового 
освітнього простору. 
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція «Наука та 
освіта в контексті 
сучасних 
глобалізаційних 
процесів» (1 червня 
2018р.): Київ: ТНУ-
2018. С. – 29-30.
2. Проблеми 
математичного 
моделювання 
відкритих систем, що 
описуються 
диференціальними 
рівняннями. П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи» (19 – 21 



травня 2020 р.). 
Збірник праць. За ред. 
В. О. Дубка, В. Б. 
Кисельова. – Київ: 
ТНУ імені В. І. 
Вернадського – 2020 – 
207-208 с.
3. Mykola Perestyuk, 
Oleksiy Kapustyan, 
Taras Yusypiv, Sergey 
Dashkovskiy. Robust 
Stability of Global 
Attractors for Reaction-
Diffusion System w.r.t. 
Disturbances. 
International Workshop 
QUALITDE – 2021, 
December 18 – 20, 
2021, Tbilisi, Georgia. A. 
RAZMADZE 
MATHEMATICAL 
INSTITUTE of I. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University. – 
2021MATHEMATICAL 
INSTITUTE of I. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University. – 2021. 
p. 159-162.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Членство в 
Громадській 
організації «Україно-
Американська 
асоціація працівників 
вищої школи» (2018-
даний час)

392504 Нікітенко 
Євгеній 
Васильович

Доцент, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023375, 
виданий 

14.04.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018805, 
виданий 

24.12.2007

26 Системне 
програмування

Обгрунтування 
відповідності:
1)  наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection;
1. Вервейко О.І., 
Нікітенко Є.В., 
Стрелок Д.В. Система 
автоматизованого 
проектування 
бездротових систем 
моніторингу.// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2010.-№45.- 152-159 с.
2. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм 
автоматизованого 
планування 
бездротової сенсорної 
мережі з врахуванням 
зайнятих ділянок 
простору.// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2012.-№2(57).- 143-147 
с.
3. Нікітенко Є.В. 
Автоматизована 
система діагностики 



комплексу 
електронно-
променевого 
зварювання// Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету, 2013. - № 
2 (55). - 157–162 с.
4. Нікітенко Є.В. 
Аналіз методів 
діагностики на рівні 
функціональних 
блоків// Зб. "Вісник 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№3(67).- 183-191 
с.
5. Нікітенко Є.В. 
Програмна система 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних 
пристроях// Зб. 
"Вісник Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету", 
2013.-№4(69).- 127-132 
с.
6. Нікітенко Є.В. 
Метод пошуку 
несправностей в 
складних електронних 
приладах з 
урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи. – 2014. – №1. 
– С. 70-79.
7. Нікітенко Є.В. Один 
з прикладів 
використання методу 
пошуку несправностей 
у складних 
електронних приладах 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Є.В.  Нікітенко// 
Математичні машини і 
системи.– 2014. – №2. 
– С. 151-160.
8. Ye. Nikitenko, M. 
Verevko. Features of the 
design software 
products for   online 
marketing services// 
Scientific Journal  
"Technical sciences and 
technology", 2016.-№2.- 
143-148 р.
9.  Ye. Nikitenko, O. 
Trunova. Quality 
Testing at Evaluation of 
Professional 
Competencies in WEB 
Learning  Management 
System// Математичні 
машини і системи. – 
2016. – №3. – С. 3-14.
10. Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками датчиків 
/ Є.В. Нікітенко, Є.В. 
Риндич // 
Математичні машини і 
системи. – 2018. – № 1. 
– С. 51 – 58.
11. Мобільний Anroid-
додаток системи 



супроводження 
подорожі/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичні 
машини і системи. – 
2020. – № 1. – С. 53 – 
60.
12. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-університету. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 4 2021.  С109-
115. У фаховому 
виданні категорії Б.
13. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. У фаховому 
виданні категорії Б. 
2)  наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір;
1. Патент №74212, 
Україна, МПК G07C 
13/00. Заявл. 12.03.12; 
опубл. 25.10.12, Бюл. 
№ 20// Мельничук 
В.В., Шкарлет С.М., 
Казимир В.В., 
Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Програмно-апаратний 
комплекс 
електронного 
голосування на основі 
бездротової мережі.
2. Авторське свідоцтво 
№ 44143 Україна, 
Державний 
департамент 
інтелектуальної 
власності. –  
05.06.2012// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Інформаційна система 
електронного 
голосування: 
комп’ютерна 
програма.



3. Авторське свідоцтво 
№ 64604, Державна 
служба 
інтелектуальної 
власності України. – 
23.03.2016// Казимир 
В.В., Нікітенко Є.В., 
Заровський Р.В. 
Комп’ютерна програма 
«Мобільна система 
електронного 
голосування».

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування;
1. Проектування 
корпоративної мережі. 
Методичні вказівки до 
курсового 
проектування з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
27 с.
2. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
самостійних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.
3. Аналіз 
функціонування 
локальних 
обчислювальних 
мереж. Методичні 
вказівки до виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Комп'ютерні мережі" 
для студентів 
спеціальності 123 
"Комп'ютерна 
інженерія"/ Укл. 
Риндич Є.В., Зайцев 
С.В., Нікітенко Є.В. - 
Чернігів: ЧНТУ, 2017.- 
48 с.



8) виконання функцій 
(повноважень, 
обовязків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проєкту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/екперта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах;
1. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№273 «Впровадження 
результатів розробки 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування (ІСЕГ) – 
пусконалагодження та 
монтаж обладнання 
ІСЕГ» з 24.09.2012 по 
31.12.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 70 000 
грн.
2. Відповідальний 
виконавець 
госпдоговірної роботи 
№272 «Створення 
програмного 
забезпечення 
інформаційної 
системи електронного 
голосування» з 
03.04.2012 по 
31.08.2012. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада. Обсяг 
фінансування: 99 000 
грн.
3. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідної роботи 
«Розробка 
інтелектуальної 
діагностичної системи 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів» (шифр 
«Інтеграл») з 
01.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК:  
Державний науково-
випробувальний центр 
Збройних Сил 
України.
4. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 444 з 
19.01.2016 по 
31.12.2016. 
ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 



рада. Обсяг 
фінансування: 22 000 
грн.
5. Відповідальний 
виконавець договору з 
супроводу 
інформаційної 
системи електронного 
голосування № 465 з 
17.01.2017 по 
31.12.2017. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 26 000 
грн.
6. Керівник договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
480/18 від 22.01.2018 
по 31.12.2018. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 31 000 
грн.
7. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
492/19 від 15.01.2019 
по 31.12.2019. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 35 000 
грн.
8. Відповідальний 
виконавець договору з 
технічної підтримки та 
супроводження 
програмного 
забезпечення 
«Інформаційної 
системи електронного 
голосування для 
проведення сесій 
обласної ради» № 
508/20 від 11.02.2020 
по 31.12.2020. 
(ЗАМОВНИК: 
Чернігівська обласна 
рада). Обсяг 
фінансування: 45 000 
грн.
9. Методи, 
інструментальні 
засоби та інформаційні 
технології створення 
інтелектуальних 
діагностичних 
систем// Номер 
державної реєстрації: 
0118U006998. Терміни 
виконання: 09.17 – 
06.20. Науковий 
керівник: канд. фіз.-
мат. наук, доц. 
Нікітенко Є. В.



12)  наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних, 
та/або науково-
експертних публікацій 
з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількість не 
менше п’яти 
публікацій;
1. Никитенко Е.В. 
Распределенная 
система диагностики 
электронно-лучевого 
сварочного 
комплекса.// Сьома 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2012", 25-28 
червня 2012 р., 
Чернігів-Жукин.
2. Никитенко Е.В. 
Метод диагностики 
сложных электронных 
устройств// Восьма 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем 
МОДС 2013", 24-28 
червня 2013 р., 
Чернігів-Жукин.
3. Нікітенко Є.В. 
Алгоритм пошуку 
несправностей в 
електронних 
приладах// Дев’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2014", 22-26 
червня 2014 р., м. 
Чернігів.
4. Нікітенко Є.В. 
Експериментальні 
результати методу 
пошуку несправностей 
з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Десята міжнародна 
науково-практична 
конференція 
"Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2015", 22-26 
червня 2015 р., м. 
Чернігів.
5.  Нікітенко Є.В. 
Перша науково-
технічна конференція 
«Комп’ютерне 
моделювання та 
оптимізація складних 
систем КМОСС-2105», 
Дніпропетровськ, 3-5 
листопада 2015 р.
6.  Нікітенко Є.В., 
Казимир В.В. Метод 
пошуку несправностей 
в складних 
електронних приладах 



з урахуванням 
зовнішніх факторів// 
Матеріали науково-
технічної конференції 
«Створення та 
модернізація 
озброєння і військової 
техніки в сучасних 
умовах», 17-18 вересня 
2015 р.
7.  Нікітенко Є.В. 
Інструментальний 
засіб віддаленого 
спостереження за 
показниками 
датчиків/ Є.В. 
Нікітенко, Р.Б. 
Андрущенко// 
Одинадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція  
“Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС ’2016”, 27 
червня - 1 липня 2016 
р., Україна, м. Київ - с. 
Жукін.
8.  Нікітенко Є.В. 
Розробка компоненти 
програмно-апаратного 
засобу для 
діагностування 
обладнання 
безпілотних 
авіаційних 
комплексів/ Є.В. 
Нікітенко, Є.В. Риндич 
// Математичне та 
імітаційне 
моделювання систем. 
МОДС 2017: 
Дванадцята 
міжнародна науково-
практична 
конференція. Тези 
доповідей (Чернігів, 
26-29 червня 2017 р.). 
– Чернігів: ЧНТУ, 
2017. 
9. Нікітенко Є.В. 
Комп’ютерна система 
управління мережею 
кінотеатрів// V 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи». Тези 
доповідей (Київ, 19-21 
травня 2020 р.). – 
Київ: ТНУ імені В.І. 
Вернадського, 2020.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років;
1986-1992 р. навчання 
у Київському 
державного 
університету ім. Т.Г. 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет, 
спеціальність − 
радіофізика і 
електроніка (кріогенна 
і мікроелектроніка), 
кваліфікація − 
радіофізик-інженер-
дослідник.



З серпня 1992 по 
березень 1994 р. − 
інженер-дослідник 
лабораторії оптичної 
обробки інформації та 
теорії середовищ при 
Київському 
університеті ім. Тараса 
Шевченка, 
радіофізичний 
факультет. З квітня 
1994 року − асистент 
кафедри електронно-
обчислювальних 
машин та 
програмування 
Чернігівського 
технологічного 
інститута, з вересня 
1999 р. − старший 
викладач кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем, 
з червня 2004 р. − 
доцент кафедри 
Інформаційних та 
комп’ютерних систем 
Чернігівського 
державного 
технологічного 
університету.

203720 Юсипів 
Тарас 
Васильович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

080101 
Математика

9 Дискретна 
математика

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1) Кондрашихін А.Б., 
Кузьмичов А.І., 
Юсипів Т.В. Реалізація 
моделей стохастичного 
програмування в Excel 
для організації 
фінансово-
економічних 
досліджень та 
прийняття рішень в 
умовах невизначеності 
й ризику // Академія 
муніципального 
управління. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 38: АМУ, 2012. 
– С. 246-253.
2) Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. Практичні 
аспекти прийняття 
економічних рішень на 
прикладі малого 
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національного 
університету імені 



Тараса Шевченка, №3, 
2021. – С. 46-50.
6) Лисенко О.І., 
Тачиніна О.М., 
Новіков В.І., Гуйда 
О.Г., Фуртат О.В., 
Юсипів Т.В. Спосіб 
налаштування 
цифрової системи 
керування 
положенням вісі 
чуттєвості мобільного 
сенсора // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 5, 2021. – С. 51-
56.
7) Капустян О.В., 
Юсипів Т.В. Стійкість 
щодо збурень для 
атрактора 
дисипативної системи 
типу PDE-ODE // 
Нелінійні коливання. 
2021 р. – С.336-341.
8) Омецинська Н.В., 
Лісовець С.М., 
Вишемірська Я.С., 
Юсипів Т.В., 
Жовнерчук І.В. 
Система контролю 
доступу на основі 
розпізнавання облич 
методом Віоли-Джонса 
// Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 6, 2021. – С.123-
127.
3) Наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника
 Бишевець Н.Г. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика з 
використанням 
табличного процесора 
MS Excel: навчальний 
посібник // Н.Г. 
Бишевець, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
234 с.
 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування



 1) Кузьмичов А.І., 
Бишевець Н.Г., 
Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. 
Економетричне 
моделювання та 
прогнозування в Excel: 
навч. посібник. 
Академія 
муніципального 
управління: Київ, 
2010. 324 с.
2) Н.Г. Бишевець, А.І. 
Кузьмичов, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів. Ймовірнісне 
та статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття рішень: 
навч. посіб. / Н.Г. 
Бишевець, А.І. 
Кузьмичов, Н.Г. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів. – К.: АМУ, 
2012. – 200 с.
3) Кузьмичов А.І. 
Ймовірнісне та 
статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття рішень. 
Навч. пос. // 
Бишовець Н.Г., 
Кузьмичов А.І., 
Куценко Г.В., 
Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. – К.: 
Видавництво Ліра-К, 
2019. – 200 с.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Освітня мобільність 
в контексті інтеграції 
України до світового 
освітнього простору. 
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція «Наука та 
освіта в контексті 
сучасних 
глобалізаційних 
процесів» (1 червня 
2018р.): Київ: ТНУ-
2018. С. – 29-30.
2. Проблеми 
математичного 
моделювання 
відкритих систем, що 
описуються 
диференціальними 
рівняннями. П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи» (19 – 21 
травня 2020 р.). 
Збірник праць. За ред. 
В. О. Дубка, В. Б. 
Кисельова. – Київ: 
ТНУ імені В. І. 
Вернадського – 2020 – 
207-208 с.
3. Mykola Perestyuk, 



Oleksiy Kapustyan, 
Taras Yusypiv, Sergey 
Dashkovskiy. Robust 
Stability of Global 
Attractors for Reaction-
Diffusion System w.r.t. 
Disturbances. 
International Workshop 
QUALITDE – 2021, 
December 18 – 20, 
2021, Tbilisi, Georgia. A. 
RAZMADZE 
MATHEMATICAL 
INSTITUTE of I. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University. – 
2021MATHEMATICAL 
INSTITUTE of I. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University. – 2021. 
p. 159-162.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях
 Членство в 
Громадській 
організації «Україно-
Американська 
асоціація працівників 
вищої школи» (2018-
даний час)

263594 Скрипка 
Костянтин 
Ігорович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042339, 
виданий 

11.10.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
020414, 
виданий 

30.10.2008

14 Програмування 1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1. Економічні чинники 
зростання ринку 
ремонтно-будівельних 
послуг, Збірник 
наукових праць 
Міжнародного 
науково-практичного 
семінару «Сучасні 
проблеми управління 
підприємствами в 
умовах глобалізації та 
інтернаціоналізації», 
Херсон, ХНТУ, 2011 – 
С. 142-148 0,5 др. арк.
2. Структуризація сфер 
використання 
педагогічних 
програмних засобів 
для галузевої системи 
добровільної 
сертифікації, 
Інформаційні 
технології в освіті, 
2011, №9, - С.157-162, 
0,4 др. арк.
3. Удосконалення 
педагогічних 
технологій та моделей 
навчання в умовах 
інформатизації освіти, 
Collection of papеrs, 
2nd International 
workshop, 22-
24.04.2012. Published 
by Wekerle Sandor 
Uzleti Foiskola PR 
PREESS Kft: April, 2012  



c. 178-182
4. Удосконалення 
педагогічних 
технологій та моделей 
навчання в умовах 
інформатизації освіти, 
Матеріали 
міжнародної 
конференції 
«Ефективність 
використання ІКТ в 
освітньому процесі». – 
К.: Міжнародний 
гуманітарний 
університет, 2011, - С. 
134-143, 0,62 др. арк.
5. Формування 
стратегії підвищення 
конкурентоспроможно
сті ВНЗ в підготовці 
фахівців, Вісник 
Київського 
національного 
університету 
технологій та 
дизайну.// 
Тематичний випуск, - 
К.: КНУТД, 2011, - С. 
188-192, 0,3 др. арк.
6. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131.
7. Лісовець, С., 
Омецинська, Н., Гуйда, 
О., Скрипка, К., & Ківа, 
І. (2022). Особливості 
програмування панелі 
оператора ИП320 для 
використання як 
людино-машинного 
інтерфейсу. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: Технічні 
науки, (6), 43-49.
2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)
 1. Устройство для 



двустороннего 
нанесения покрытия в 
вакууме АС №1461029 
від 22.10.1988
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора);
 М.І. Жалдак, М.П. 
Шишкіна, В.В. 
Лапинський, Скрипка 
К.І. Оцінювання якості 
програмних засобів 
навчального 
призначення для 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
Колективна 
монографія, Київ, 
Педагогічна думка, 
2012.- 160 с

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
 1. «Бізнес 
адміністрування» 
методичні вказівки до 
виконання 
магістерських робіт 
для студентів 
спеціальності 
8.18010016 – «Бізнес 
адміністрування» 
Ігнатьєва І.А., Хмурова 
В.В., Моргулець О.Б., 
Гращенко І.С.,Лісун 
Я.В., Паливода О.М., 
Скрипка К.І., 
Пархоменко Н.О., 
Янковой Р.В., Кудлай 
В.С. К.: КНУТД, 2012. 
2. Управління якістю 
послуг підприємств 
сфери побутового 
обслуговування. 
Методичні вказівки до 
практичних занять та 
самостйіної роботи для 
студентів ОКР 6.140102 
"бакалавр" 
спеціальності 
"Побутове 
обслуговування" К.: 
КНУТД, 2013.
3. Методичні вказівки 



для самостійної роботи 
з дисципліни 
"Програмування"  для 
студентів 
спеціальностей 122 
"Коп'ютерні науки', 123 
"Комп'ютерна 
інженерія";
8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах
 член редакційної 
колегії журналу 
"Наукові записки 
Таврійського 
національного 
університету. Серія 
"Технічні науки";

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій 
1. Скрипка К.І. 
Удосконалення 
педагогічних 
технологій та моделей 
навчання в умовах 
інформатизації освіти. 
Collection of papеrs, 
2nd International 
workshop, 22-
24.04.2012. Published 
by Wekerle Sandor 
Uzleti Foiskola PR 
PREESS Kft: April, 2012  
c. 178-182
2. Скрипка К.І. Федорів 
Н.М. Методи 
вимірювання 
ергономічних 
характеристик 
навчальних 
комп’ютерних систем. 
ХІ Всеукраїнська 
наукова конференція 
молодих вчених та 
студентів, м. Київ, 
КНУТД, т. 2., стор. 108
3. Скрипка К.І., Швець 
О.М. Аналіз розвитку 
підприємств 
інформаційних 
технологій. Матеріали 
наукового семінару 
аспірантів та студентів 
“Актуальні проблеми 
та перспективи 



розвитку підприємств 
малого та середнього 
бізнесу» КНУТД - Киів, 
2014. стор. 71-73
4. Скрипка К.І., 
Должицька Д.М. 
Забезпечення 
економічної безпеки 
банку Матеріали 
наукового семінару 
аспірантів та студентів 
“Актуальні проблеми 
та перспективи 
розвитку підприємств 
малого та середнього 
бізнесу» КНУТД - Киів, 
2014. стор. 194-197
5. Скрипка А. К., 
Скрипка К. І., Місце 
лідера в моделях 
оцінки ефективності 
роботи команди. 
Збірник матеріалів ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
молодих учених і 
студентів 
«ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 
УПРАВЛІНСЬКИХ 
СИСТЕМ У 
СОЦІАЛЬНІИХ ТА 
ЕКОНОМІЧНІИХ 
СФЕРАХ УКРАІНИ: 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
Київ, 2018. стор. 155-
157

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях 
Членство в 
Громадській 
організації 
«КИЇВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ 
РАДІОКЛУБ»
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді
 Інженер віддділу 
мікроелектроніки НДІ 
ім. Мануільського 
1984-1985
Зав. лабораторією  
Вечірнього факультету 
Дьвівського 
поліграфічного 
внституту ім. Федорова 
1985-1993

178086 Омецинська 
Наталія 
Вячеславівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет 
ім.Шевченка, 

рік закінчення: 
1991, 

спеціальність:  
, Диплом 

14 Теорія 
стохастичних 
процесів

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 



кандидата наук 
ДK 011684, 

виданий 
25.01.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043907, 
виданий 

29.09.2015

Science Core Collection 
1. Омецинська Н.В., 
Конструктиві та 
безрозмірні параметри 
радіально 
неоднорідного 
волоконного 
світловоду та 
напрямлювані ним 
моди, Науковий вісник 
Академії 
муніципального 
управління: Серія 
«Техніка»,–  2016. –
198с
2. Омецинська Н.В., 
Вплив 
транснаціональних 
корпорацій на 
національну економіку 
України, Науковий 
вісник  ТНУ ім. 
В.І.Вернадського серія 
«Економіка та 
управління», Том 28 
(67). № 1, 2017.
3. Омецинська Н.В, 
Особливості сумісної 
поведінки 
спектральних 
залежностей 
передавальних 
характеристик 
одномодових оптичних 
волокон, Вчені 
записки ТНУ ім. 
В.І.Вернадського: 
Серія «Технічні 
науки», Том 30 (69). 
№ 1, 2019. - С.21-25.
4. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В.,  
Система пошуку 
медіаконтенту у 
месенджері Telegram. 
Математичні машини і 
системи. 2021. № 1. С. 
42–51. 
5. Омецинська Н., 
Петровська, І., 
Сафронова О. ., Мітал 
О., Мороз В., 
Відоменко О., 
Лебединець І. ., 
Шостаковська А., 
Майстренко Ю., 
Носир’єв, О. (2021). 
Удосконалення 
організаційно-
економічного 
забезпечення розвитку 
підприємств індустрії 
гостинності при 
використанні 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій. Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies 
, 6 (13 (114), 29–38. 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.247943 
http://journals.uran.ua/
eejet/article/view/24794
3
6. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
smart-університету, 
Вчені записки 



Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки Том 32 
(71) № 4 2021.- С.109-
116.
7.  Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. 
8. Омецинська Н.В., 
Лісовець С.М., 
Вишемірська Я.С., 
Юсипів Т.В., 
Жовнерчук І.В. 
Система контролю 
доступу на основі 
розпізнавання облич 
методом віоли-джонса, 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки Том 32 
(71) № 6 2021.- С.123-
128.
9. Лісовець, С., 
Омецинська, Н., Гуйда, 
О., Скрипка, К., & Ківа, 
І. (2022). Особливості 
програмування панелі 
оператора ИП320 для 
використання як 
людино-машинного 
інтерфейсу. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: Технічні 
науки, (6), 43-49. 
https://doi.org/10.3285
1/tnv-tech.2021.6.6

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)

 1. Бишевець Н.Г. 
Теорія ймовірностей та 
математична 
статистика з 
використанням 
табличного процесора 
MS Excel: навчальний 
посібник // Н.Г. 
Бишевець, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів – Одеса: 
Видавничий дім 



«Гельветика», 2021. – 
234 с.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування 
1. Омецинська Н.В., 
БишевецьН.Г., 
Кузмичов А.І. 
Ймовірнісне та 
статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття 
рішень,К.: 
Видавництво Ліра-К, 
2019. 200

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій 
1. Омецинська Н.В, 
Практичні аспекти 
прийняття 
економічних рішень, 
Матеріали І  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі». (м. 
Кременчук 21-23 
березня 2017 року) – 
КрНУ, 2017. – 296-299
2. Омецинська Н.В,  
Імітаційне 
моделювання бізнес-
процесами, Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку та 
впровадження 
інновацій в практиці 
соціально-
економічних відносин і 
господарських зв’язків 
сьогодення».( 20 
травня 2017 року м. 
Кропівницький)
3. Омецинська Н.В,, 
Медведев М.Г., 



Нелінійна модель 
оптимізації ризику 
інвестиційного 
портфелю, Матеріали 
Міжнародної науково 
практичної 
конференції  
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в україні» 13 грудня 
2017 року, . - 154-156с 
4. Омецинська Н.В., 
Сучасні логістичні 
системи, ІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції   
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в україні», секція №3 
«Економіка та 
підприємництво» м. 
Київ, 22-23 листопада 
2018 року
5.  Омецинська Н.В., 
Розв’язок задачі 
оптимізації пакета 
акцій за допомогою 
Microsoft Excel, ІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції   
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в україні», секція №3 
«Економіка та 
підприємництво» м. 
Київ, 22-23 листопада 
2018 року
6. Омецинська Н.В.,  
Проблеми 
математичної освіти 
студентів економічних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів, 
всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «Наука та 
освіта в контексті 
сучасних 
глобалізаційних 
процесів», м. Київ, 1 
червня 2018 року, 
збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, секція 7, 
«Взаємодія освіти, 
науки та бізнесу, як 
головна передумова 
інтегрування України у 
глобальні суспільні 
процеси», -109-111с
7. Омецинська Н.В.,  
Математична модель 
транспортної мережі, 
III Міжнародній 
науково-практична 
конференції 
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 



в Україні» секція №3 
«Економіка та 
підприємництво», м. 
Київ, 21-22 листопада 
2019 р., стр 182-184
8. Омецинська Н.В.,  
Проблеми 
інтегральної освіти. 
дуальна система 
освіти. екологічна 
просвіта, V 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи», секція №1, 
«Проблеми 
інтегральної освіти. 
дуальна система 
освіти. екологічна 
просвіта», м. Київ, 19-
21 травня 2020р, стр. 
40

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях 
1. Членство в 
Громадській 
організації 
«МІЖНАРОДНА 
ФУНДАЦІЯ 
НАУКОВЦІВ ТА 
ОСВІТЯН»

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді 
ООО «АНТ», 
радіоінженер, стаж 6 
років.

178086 Омецинська 
Наталія 
Вячеславівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

університет 
ім.Шевченка, 

рік закінчення: 
1991, 

спеціальність:  
, Диплом 

кандидата наук 
ДK 011684, 

виданий 
25.01.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

043907, 
виданий 

29.09.2015

14 Комп'ютерна 
логіка

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection 
1. Омецинська Н.В., 
Конструктиві та 
безрозмірні параметри 
радіально 
неоднорідного 
волоконного 
світловоду та 
напрямлювані ним 
моди, Науковий вісник 
Академії 
муніципального 
управління: Серія 
«Техніка»,–  2016. –
198с
2. Омецинська Н.В., 
Вплив 
транснаціональних 
корпорацій на 
національну економіку 
України, Науковий 



вісник  ТНУ ім. 
В.І.Вернадського серія 
«Економіка та 
управління», Том 28 
(67). № 1, 2017.
3. Омецинська Н.В, 
Особливості сумісної 
поведінки 
спектральних 
залежностей 
передавальних 
характеристик 
одномодових оптичних 
волокон, Вчені 
записки ТНУ ім. 
В.І.Вернадського: 
Серія «Технічні 
науки», Том 30 (69). 
№ 1, 2019. - С.21-25.
4. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В.,  
Система пошуку 
медіаконтенту у 
месенджері Telegram. 
Математичні машини і 
системи. 2021. № 1. С. 
42–51. 
5. Омецинська Н., 
Петровська, І., 
Сафронова О. ., Мітал 
О., Мороз В., 
Відоменко О., 
Лебединець І. ., 
Шостаковська А., 
Майстренко Ю., 
Носир’єв, О. (2021). 
Удосконалення 
організаційно-
економічного 
забезпечення розвитку 
підприємств індустрії 
гостинності при 
використанні 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій. Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies 
, 6 (13 (114), 29–38. 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.247943 
http://journals.uran.ua/
eejet/article/view/24794
3
6. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
smart-університету, 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки Том 32 
(71) № 4 2021.- С.109-
116.
7.  Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 



Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. 
8. Омецинська Н.В., 
Лісовець С.М., 
Вишемірська Я.С., 
Юсипів Т.В., 
Жовнерчук І.В. 
Система контролю 
доступу на основі 
розпізнавання облич 
методом віоли-джонса, 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки Том 32 
(71) № 6 2021.- С.123-
128.
9. Лісовець, С., 
Омецинська, Н., Гуйда, 
О., Скрипка, К., & Ківа, 
І. (2022). Особливості 
програмування панелі 
оператора ИП320 для 
використання як 
людино-машинного 
інтерфейсу. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: Технічні 
науки, (6), 43-49. 
https://doi.org/10.3285
1/tnv-tech.2021.6.6

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)

 1. Бишевець Н.Г. 
Теорія ймовірностей та 
математична 
статистика з 
використанням 
табличного процесора 
MS Excel: навчальний 
посібник // Н.Г. 
Бишевець, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
234 с.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-



методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування 
1. Омецинська Н.В., 
БишевецьН.Г., 
Кузмичов А.І. 
Ймовірнісне та 
статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття 
рішень,К.: 
Видавництво Ліра-К, 
2019. 200

12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій 
1. Омецинська Н.В, 
Практичні аспекти 
прийняття 
економічних рішень, 
Матеріали І  
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Стратегічні 
перспективи розвитку 
економічних суб’єктів 
в нестабільному 
економічному 
середовищі». (м. 
Кременчук 21-23 
березня 2017 року) – 
КрНУ, 2017. – 296-299
2. Омецинська Н.В,  
Імітаційне 
моделювання бізнес-
процесами, Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні проблеми 
розвитку та 
впровадження 
інновацій в практиці 
соціально-
економічних відносин і 
господарських зв’язків 
сьогодення».( 20 
травня 2017 року м. 
Кропівницький)
3. Омецинська Н.В,, 
Медведев М.Г., 
Нелінійна модель 
оптимізації ризику 
інвестиційного 
портфелю, Матеріали 
Міжнародної науково 
практичної 
конференції  
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в україні» 13 грудня 
2017 року, . - 154-156с 
4. Омецинська Н.В., 
Сучасні логістичні 
системи, ІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції   
«Теоретичні аспекти та 



практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в україні», секція №3 
«Економіка та 
підприємництво» м. 
Київ, 22-23 листопада 
2018 року
5.  Омецинська Н.В., 
Розв’язок задачі 
оптимізації пакета 
акцій за допомогою 
Microsoft Excel, ІІ 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції   
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в україні», секція №3 
«Економіка та 
підприємництво» м. 
Київ, 22-23 листопада 
2018 року
6. Омецинська Н.В.,  
Проблеми 
математичної освіти 
студентів економічних 
спеціальностей вищих 
навчальних закладів, 
всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «Наука та 
освіта в контексті 
сучасних 
глобалізаційних 
процесів», м. Київ, 1 
червня 2018 року, 
збірник матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, секція 7, 
«Взаємодія освіти, 
науки та бізнесу, як 
головна передумова 
інтегрування України у 
глобальні суспільні 
процеси», -109-111с
7. Омецинська Н.В.,  
Математична модель 
транспортної мережі, 
III Міжнародній 
науково-практична 
конференції 
«Теоретичні аспекти та 
практичні проблеми 
управління, економіки 
та 
природокористування 
в Україні» секція №3 
«Економіка та 
підприємництво», м. 
Київ, 21-22 листопада 
2019 р., стр 182-184
8. Омецинська Н.В.,  
Проблеми 
інтегральної освіти. 
дуальна система 
освіти. екологічна 
просвіта, V 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи», секція №1, 
«Проблеми 
інтегральної освіти. 
дуальна система 
освіти. екологічна 
просвіта», м. Київ, 19-



21 травня 2020р, стр. 
40

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях 
1. Членство в 
Громадській 
організації 
«МІЖНАРОДНА 
ФУНДАЦІЯ 
НАУКОВЦІВ ТА 
ОСВІТЯН»

20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді 
ООО «АНТ», 
радіоінженер, стаж 6 
років.

34317 Медведєв 
Микола 
Георгійович

Завідувач 
кафедри 
загальноін
женерних 
дисциплін 
та 
теплоенерге
тики, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет, рік 
закінчення: 

1976, 
спеціальність:  
математика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 
університет 

технологій та 
дизайну, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
доктора наук 
TH 007458, 

виданий 
22.01.1988, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 010905, 
виданий 

18.06.1980, 
Атестат 

професора ПP 
000300, 
виданий 

29.06.1992

27 Фізика 1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection 
1. Микола Медведєв, 
Оксана Мулява. 
Моделювання та 
оптимізація 
забруднень 
навколишнього 
середовища з 
використанням моделі 
Леонтьєва-Форда 
(Матеріали 
міжнародної науково-
методичної  
конференції  «Сучасні 
науково-методичні 
проблеми математики 
у вищій школі», 21-22 
червня 2018 року, 
НУХТ, с.149-152).
2. Мулява О.М., 
Медведєв М.Г. 
Застосування близьких 
до псевдо опуклих 
рядів Діріхле для 
дослідження розв’язків 
диференціальних 
рівнянь ( Матеріали V 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи», 19-21 травня 
2020 року, ТНУ, С. 198-
200).
3. Медведєв М.Г., 
Юсипів Т.В. 
Використання функції 
логнормального 
розподілу для 
моделювання 
смертності від COVID-
19 / Вчені записки 



ТНУ ім. В.І. 
Вернадського, Серія: 
Технічні науки, Том. 
31(70) №6 2020, Част. 
1, С. 119-123.
4. Нікітенко Є. В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-Університету/ 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки, 
Том. 32 (71) №4 2021, 
С. 109-115.
5. Oleshchenko L.M., 
Medvedev M.G., Kobrun 
D.R., Sukalo M.L. Agent 
modelling software of 
population behavior in 
emergency situations/ 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки, 
Том. 32 (71) №5 2021, 
С. 132-138.

2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора) 1. 
Computer systems, 
technologies and cyber 
security aspects: 
collective monograph/ 
M.H. Medvediev, V.B. 
Kyselov, V.I. Domnich, 
O.M. Mulyava. Lviv-
Torun Liga-Pres, 2019.- 
164 s.
2. Software production 
and game modeling 
methods: collective 
monograph/ V.B. 
Kyselov, V.I. Domnich, 
M.H. Medvediev, O.M. 
Mulyava. Lviv-Torun 
Liga-Pres, 2019.- 180 s.
3. Energy efficient 
technologies: collective 
monograph/ O. O. 
Serohin, V. B. 
Kyselov,O. M. Sehai, V. 
I. Domnich, M.H. 
Medvediev. .–Lviv-
Toruń: Liha-Pres, 2019. 
–108s.
4. Медведєв М.Г., 
Мулява О.М. Вища 
математика: 
практикум (посібник 
на електр. носіях), 23 



друк. арк, 52.21 – 
01.07.2016.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування 1. 
Медведєв М.Г, Мулява 
О.М. Вища та 
прикладна 
математика. Конспект 
лекцій для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 242 
«Туризм» денної та 
заочної форм 
навчання. 
Реєстраційний номер 
електронного 
конспекту лекцій у 
НМВ 52.14-05.04.2016 
170 с. (10,6 друк арк.)
2. Медведєв М.Г, 
Мулява О.М 
Математико-
статистичні методи 
досліджень. Конспект 
лекцій для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальностей 181 
«Харчові технології» 
спеціалізації 
«Технології в 
ресторанному 
господарстві», 
«Технології 
харчування», 241 
«Готельно-ресторанна 
справа» спеціалізації 
«Готельна і ресторанна 
справа», 242 «Туризм» 
спеціалізації 
«Туризмознавство» 
денної та заочної форм 
навчання. 
Реєстраційний номер 
електронного 
конспекту лекцій у 
НМВ 52.15-05.04.2016 
203 с. (12,6 друк арк).
3. М.Г. Медведєв, О.М. 
Мулява, Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
вищої математики для 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальностей 162 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 101 
«Екологія» денної та 
заочної форм 
навчання, 6,2 друк. 



арк., 52.53 – 
20.02.2020.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки - 
Відповідальний 
секретар редакційної 
колегії 

34317 Медведєв 
Микола 
Георгійович

Завідувач 
кафедри 
загальноін
женерних 
дисциплін 
та 
теплоенерге
тики, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет, рік 
закінчення: 

1976, 
спеціальність:  
математика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 
університет 

технологій та 
дизайну, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
доктора наук 
TH 007458, 

виданий 
22.01.1988, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 010905, 
виданий 

18.06.1980, 
Атестат 

професора ПP 
000300, 
виданий 

29.06.1992

27 Вища 
математика

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection 
1. Микола Медведєв, 
Оксана Мулява. 
Моделювання та 
оптимізація 
забруднень 
навколишнього 
середовища з 
використанням моделі 
Леонтьєва-Форда 
(Матеріали 
міжнародної науково-
методичної  
конференції  «Сучасні 
науково-методичні 
проблеми математики 
у вищій школі», 21-22 
червня 2018 року, 
НУХТ, с.149-152).
2. Мулява О.М., 
Медведєв М.Г. 
Застосування близьких 
до псевдо опуклих 
рядів Діріхле для 
дослідження розв’язків 
диференціальних 
рівнянь ( Матеріали V 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи», 19-21 травня 
2020 року, ТНУ, С. 198-
200).
3. Медведєв М.Г., 
Юсипів Т.В. 
Використання функції 
логнормального 
розподілу для 
моделювання 
смертності від COVID-
19 / Вчені записки 
ТНУ ім. В.І. 



Вернадського, Серія: 
Технічні науки, Том. 
31(70) №6 2020, Част. 
1, С. 119-123.
4. Нікітенко Є. В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
SMART-Університету/ 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки, 
Том. 32 (71) №4 2021, 
С. 109-115.
5. Oleshchenko L.M., 
Medvedev M.G., Kobrun 
D.R., Sukalo M.L. Agent 
modelling software of 
population behavior in 
emergency situations/ 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки, 
Том. 32 (71) №5 2021, 
С. 132-138.

2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора) 1. 
Computer systems, 
technologies and cyber 
security aspects: 
collective monograph/ 
M.H. Medvediev, V.B. 
Kyselov, V.I. Domnich, 
O.M. Mulyava. Lviv-
Torun Liga-Pres, 2019.- 
164 s.
2. Software production 
and game modeling 
methods: collective 
monograph/ V.B. 
Kyselov, V.I. Domnich, 
M.H. Medvediev, O.M. 
Mulyava. Lviv-Torun 
Liga-Pres, 2019.- 180 s.
3. Energy efficient 
technologies: collective 
monograph/ O. O. 
Serohin, V. B. 
Kyselov,O. M. Sehai, V. 
I. Domnich, M.H. 
Medvediev. .–Lviv-
Toruń: Liha-Pres, 2019. 
–108s.
4. Медведєв М.Г., 
Мулява О.М. Вища 
математика: 
практикум (посібник 
на електр. носіях), 23 
друк. арк, 52.21 – 



01.07.2016.

 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування 1. 
Медведєв М.Г, Мулява 
О.М. Вища та 
прикладна 
математика. Конспект 
лекцій для студентів 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 242 
«Туризм» денної та 
заочної форм 
навчання. 
Реєстраційний номер 
електронного 
конспекту лекцій у 
НМВ 52.14-05.04.2016 
170 с. (10,6 друк арк.)
2. Медведєв М.Г, 
Мулява О.М 
Математико-
статистичні методи 
досліджень. Конспект 
лекцій для студентів 
освітнього ступеня 
«Магістр» 
спеціальностей 181 
«Харчові технології» 
спеціалізації 
«Технології в 
ресторанному 
господарстві», 
«Технології 
харчування», 241 
«Готельно-ресторанна 
справа» спеціалізації 
«Готельна і ресторанна 
справа», 242 «Туризм» 
спеціалізації 
«Туризмознавство» 
денної та заочної форм 
навчання. 
Реєстраційний номер 
електронного 
конспекту лекцій у 
НМВ 52.15-05.04.2016 
203 с. (12,6 друк арк).
3. М.Г. Медведєв, О.М. 
Мулява, Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
вищої математики для 
здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 
спеціальностей 162 
«Біотехнології та 
біоінженерія», 101 
«Екологія» денної та 
заочної форм 
навчання, 6,2 друк. 
арк., 52.53 – 



20.02.2020.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах 
Вчені записки ТНУ ім. 
В.І. Вернадського, 
Серія: Технічні науки - 
Відповідальний 
секретар редакційної 
колегії 

289469 Лісовець 
Сергій 
Миколайови
ч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023806, 
виданий 

23.09.2014, 
Атестат 

доцента AД 
007819, 
виданий 

29.06.2021

24 Розподілені 
інформаційні 
системи

Обгрунтування 
відповідності:
1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection

1. Zdorenko V.G., 
Kucheruk V.Yu., Barilko 
S.V., Lisovets S.N. 
(2021). Non-contact 
Ultrasound Method of 
Thread Tension 
Determination for Light 
Industry Machinery. 
Bulletin of the 
Karaganda university. 
Physics series. Volume 4 
(104). P. 35–43. DOI 
10.31489/2021PH4/35-
45.
2. Sergiy Barylko, 
Valeriy Zdorenko, Olena 
Kyzymchuk, Sergiy 
Lisovets, Liudmyla 
Melnyk and Olena 
Barylko. Adaptive 
ultrasonic method for 
controlling the basis 
weight of knitted fabrics. 
Journal of Engineered 
Fibers and Fabrics. 
Volume 14: 1–7. Article 
first published online: 
November 25, 2019; 
Issue published: 
January 1, 2019. DOI: 
10.1177/1558925019889
615.
3. Лісовець С.М. 
Енергоефективне 
керування роботою 
асинхронного 
електричного двигуна 
за допомогою 
перетворювача 
частоти векторного 



ПЧВ101-К75-А / С.М. 
Лісовець // Вісник 
інженерної академії 
України. – 2017. – № 1. 
– С. 31–36.
4. Здоренко В.Г. 
Дослідження 
розповсюдження 
акустичних хвиль 
через трикотажні і 
текстильні матеріали 
методом FDTD / В.Г. 
Здоренко, С.М. 
Лісовець, С.В. 
Барилко, І.Л. Ківа // 
Метрологія та 
прилади. – 2017. – № 
5–І (67). – С. 123–125.
5. Лісовець С.М. 
Застосування 
протоколу ОВЕН для 
обміну даними між 
приладами 
виробництва ОВЕН / 
С.М. Лісовець // 
Вісник інженерної 
академії України. – 
2017. – № 3. – С. 64–
67.
6. Лісовець С.М. 
Застосування Ethernet-
контролера ENC28J60 
з інтерфейсом SPI при 
побудові малих і 
середніх систем 
автоматизації / С.М. 
Лісовець, І.Л. Ківа // 
Вісник інженерної 
академії України. – 
2017. – № 4. – С. 73–
77.
7. Зенкін А.С. 
Удосконалення 
акустичного 
безконтактного 
контролю матеріалів із 
складною 
внутрішньою 
структурою / А.С. 
Зенкін, В.Г. Здоренко, 
С.В. Барилко, С.М. 
Лісовець // Метрологія 
та прилади. – 2018. – 
№ 3 (71). – С. 47–51.
8. Здоренко В.Г. 
Моделювання роботи 
електроакустичного 
тракту з об’єктом 
дослідження / В.Г. 
Здоренко, С.М. 
Лісовець, С.В. 
Барилко, О.П. Яненко 
// Вимірювальна та 
обчислювальна техніка 
в технологічних 
процесах. – 2018. – № 
2 (62). – С. 117–121.
9. Лісовець С.М. 
Контроль міцності 
силових конструкцій з 
полікристалічних 
матеріалів із 
застосуванням 
неруйнівних 
нелінійних акустичних 
методів / Лісовець 
С.М., А.С. Зенкін // 
Стандартизація, 
сертифікація, якість. – 
2018. – № 3 (110). – С. 
63–70.
10. Барилко С.В. 
Ультразвуковий метод 



визначення об’ємної 
щільності текстильних 
матеріалів / С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, І.В. Головата 
// Вісник інженерної 
академії України. – 
2018. – № 2. – С. 116–
121.
11. Здоренко В.Г. 
Дослідження 
застосування 
ультразвукового 
безконтактного методу 
визначення 
технологічних 
параметрів для 
процесу ткацтва / В.Г. 
Здоренко, С.В. 
Барилко, О.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Т.В. Лебедюк 
// Вісник Херсонського 
національного 
технічного 
університету. – 2018. – 
№ 4 (67). – С. 152–161.
12. Лісовець С.М. 
Автоматизована 
система керування 
промисловим роботом 
МП-9С з 
використанням 
ПЛК110-32.Р / С.М. 
Лісовець, С.В. 
Барилко, В.Г. 
Здоренко, І.Л. Ківа // 
Вісник інженерної 
академії України. – 
2018. – № 3. – С. 112–
116.
13. Здоренко В.Г. 
Застосування фазового 
та амплітудно-
фазового акустичних 
методів для 
автоматизованого 
контролювання 
поверхневої щільності 
текстильних 
матеріалів / В.Г. 
Здоренко, С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Д.О. Шипко, 
Ю.О. Дерій // 
Стандартизація, 
сертифікація, якість. – 
2019. – № 2 (114). – С. 
86–94.
14. Лісовець С.М. 
Мікроконтролерне 
керування 
промисловим роботом 
МП-9С / С.М. Лісовець 
// Вісник інженерної 
академії України. – 
2019. – № 4. – С. 159–
163.
15. Лісовець С.М. 
Контроль поверхневої 
густини текстильних 
матеріалів шляхом 
використання 
автоматизованої 
скануючої системи / 
С.М. Лісовець, С.В. 
Барилко, А.С. Зенкін, 
В.Г. Здоренко // 
Метрологія та 
прилади. – 2019. – № 
5 (79). – С. 52–55. – 
DOI: 10.33955/2307–
2180(5)2019.52–55.



16. Лісовець С.М. 
Підвищення якості 
керування 
технологічними 
процесами шляхом 
забезпечення 
максимальної їхньої 
аперіодичності / С.М. 
Лісовець, М.А. Зенкін, 
І.Л. Ківа, Я.Т. 
Недлінський // 
Метрологія та 
прилади. – 2020. – № 
4 (84). – С. 50–55. – 
DOI: 10.33955/2307–
2180(3)2020.50–55.
17. Лісовець С.М. 
Синтез цифрових 
регуляторів шляхом 
задання степенів 
стійкості і 
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систем керування / 
С.М. Лісовець, І.Л. 
Ківа, О.І. Зубач // 
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математичного 
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– Т. 3. – № 2.2. – С. 
174–183. – DOI: 
10.32782/KNTU2618–
0340/2020.3.2–2.17.
18. Лісовець С.М. 
Підвищення 
достовірності оцінки 
міцності 
конструкційних 
матеріалів засобами 
нелінійної акустики / 
С.М. Лісовець, М.А. 
Зенкін // Метрологія 
та прилади. – 2020. – 
№ 6 (86). – С. 23–30. – 
DOI: 10.33955/2307–
2180(6)2020.23–30.
19. Здоренко В.Г. 
Дослідження 
проходження 
ультразвукових хвиль 
крізь двошаровий 
матеріал із складною 
структурою при 
контролі його 
технологічних 
параметрів / В.Г. 
Здоренко, С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Д.О. Шипко 
// Вісник КНУТД. – 
2020. – №1 (142). С. 
50–62. – 
DOI:10.30857/1813–
6796.2020.1.5.
20. Здоренко В.Г. 
Відбиття 
ультразвукових хвиль 
від двошарового 
пакету текстильних 
матеріалів зі щільним 
верхнім шаром / В.Г. 
Здоренко, С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Д.О. Шипко, 
В.М. Василенко // 
Вісник КНУТД. – 2020. 
– №2 (144). С. 62–70. – 
DOI:10.30857/1813–
6796.2020.2.6.
21. Здоренко В.Г. 
Дослідження згасання 
ультразвукових хвиль 
при їх проходженні та 



відбитті від 
одношарових 
матеріалів з порами 
різного розміру / В.Г. 
Здоренко, С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Д.О. Шипко 
// Вісник КНУТД. – 
2020. – №3 (146). С. 
99–111. – 
DOI:10.30857/1813–
6796.2020.3.9.
22. Здоренко В.Г. 
Дослідження відбиття 
ультразвукових хвиль 
від одношарових 
текстильних полотен 
та двошарових 
текстильних пакетів із 
різним розміром пор / 
В.Г. Здоренко, С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Д.О. Шипко, 
В.М. Василенко, Б.М. 
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КНУТД. – 2020. – №4 
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DOI:10.30857/1813–
6796.2020.4.8.
23. Здоренко В.Г. 
Застосування 
ультразвукового 
пристрою для 
визначення 
поверхневої густини 
текстильної 
волоконної маси / В.Г. 
Здоренко, С.В. 
Барилко, С.М. 
Лісовець, Д.О. Шипко 
// Вісник КНУТД. – 
2020. – №5 (150). С. 
67–73. – 
DOI:10.30857/1813-
6796.2020.5.6.
24. Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Гуйда О.Г., Лісовець 
С.М., Скрипка К.І. Чат-
бот у Telegram для 
пошуку маршрутних 
транспортних засобів у 
місті Чернігові. Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 32 
(71) № 5 2021.  С 125-
131. 
25. Омецинська Н.В., 
Лісовець С.М., 
Вишемірська Я.С., 
Юсипів Т.В., 
Жовнерчук І.В. 
Система контролю 
доступу на основі 
розпізнавання облич 
методом Віоли-
Джонса, Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського Серія: 
Технічні науки Том 32 
(71) № 6 2021.- С.123-
128.
26. Лісовець, С., 
Омецинська, Н., Гуйда, 
О., Скрипка, К., & Ківа, 



І. (2022). Особливості 
програмування панелі 
оператора ИП320 для 
використання як 
людино-машинного 
інтерфейсу. 
Таврійський науковий 
вісник. Серія: Технічні 
науки, (6), 43-49.
27. Новак Д.С., 
Мошенський А.О., 
Лісовець С.М., Гуйда 
О.Г., Павленко Є.Є. 
Інформаційна система 
для дистанційного 
оцінювання 
температури, відносної 
вологості й 
атмосферного тиску. 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського", серія 
"Технічні науки": зб. 
наук. праць. Одеса. 
Видавничий дім 
«Гельветика» Том 33 
(72) № 1 2022.  С 165-
174.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника 
(включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 
авторського аркуша на 
кожного співавтора)

Сучасні 
електромеханічні та 
інформаційні системи: 
моногр. / за заг. ред. І. 
В. Панасюка. Київ : 
КНУТД, 2021. 216 с.

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування

1. Контроль та 
управління хіміко-
технологічними 
процесами: Методичні 
вказівки до виконання 
практичних робіт 
денної форми 
навчання 
спеціальності 161 



Хімічні технології та 
інженерія, 162 
Біотехнології та 
біоінженерія / упор.: 
В.Г. Здоренко, І.Л. 
Ківа, С.М. Лісовець, 
С.В. Барилко. – Київ: 
КНУТД, 2019. – 68 с.
2. Автоматизація 
технологічних 
процесів та 
виробництв: 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт / 
упор.: Здоренко В.Г., 
Лісовець С.М., 
Барилко С.В. – К.: 
КНУТД, 2020. –184 с.
3. Проектування 
систем автоматизації: 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт / 
упор.: Здоренко В.Г., 
Лісовець С.М., 
Барилко С.В. – К.: 
КНУТД, 2020. – 128 с.
4. Проектування 
систем автоматизації: 
Методичні вказівки до 
виконання 
самостійних робіт / 
упор.: Здоренко В.Г., 
Лісовець С.М., 
Барилко С.В. – К.: 
КНУТД, 2020. – 92 с.

8) виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
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включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
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індексується в 
бібліографічних базах

1. Керівник науково-
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властивостей 
трикотажних 
матеріалів із 
застосуванням 
елементів 
обчислювальної 
техніки” (державний 
реєстраційний номер 
0117U000740).
2. Керівник науково-
дослідної роботи 
“Контроль 
властивостей 
текстильних 
матеріалів 
акустичними 
методами 
проходження і 
відбиття” (державний 
реєстраційний номер 
0120U100960).



12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій

1. Лісовець С.М. Вибір 
оптимальних режимів 
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Лісовець, А.М. Бигиб 
// Технології та 
дизайн. – 2018. – № 2. 
– 6 с. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2018_2_15.
2. Лісовець С.М. 
Оптимізація режимів 
подачі газо-повітряної 
суміші в котельну 
установку / С.М. 
Лісовець, Ю.А. 
Мартинюк // 
Технології та дизайн. – 
2018. – № 3. – 7 с. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2018_3_17.
3. Лісовець С.М. 
Підвищення 
ефективності 
очищення стічних вод 
за допомогою 
електролізної 
установки / С.М. 
Лісовець, Д.І. 
Томашевський // 
Технології та дизайн. – 
2018. – № 4. – 7 с. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2018_4_18.
4. Лісовець С.М. 
Удосконалення 
системи керування 
світловим потоком 
світлодіодів / С.М. 
Лісовець, М.А. 
Чуприна // Технології 
та дизайн. – 2018. – № 
4. – 7 с. – Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2018_4_19.
5. Лісовець С.М. 
Комп’ютерно-
інтегроване керування 
змішувачем для 
виготовлення 
напівфабрикату для 
воднодисперсійних 
фарб / С.М. Лісовець, 
С.А. Дерикіт // 
Технології та дизайн. – 
2019. – № 4. – 9 с. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2019_4_10.
6. Лісовець С.М. 
Автоматизація 
автоклаву для сушки 
газобетонних блоків / 
С.М. Лісовець, І.В. 



Невмержицький // 
Технології та дизайн. – 
2020. – № 3. – 9 с. – 
Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2020_3_15.
7. Лісовець С.М. 
Синтез цифрових ПІД-
регуляторів по 
заданому 
розташуванню нулів 
на z-площині / С.М. 
Лісовець, С.А. Сіренко 
// Технології та 
дизайн. – 2020. – № 3. 
– 13 с. – Режим 
доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJR
N/td_2020_3_14.
8. Лісовець С.М., 
Черненко О.С. 
Багатофункціональна 
система керування 
будинком з 
використанням 
технології IoT. Наукові 
праці Четвертої 
міжнар. наук.-практ. 
конф. «Сучасні 
тенденції розвитку 
інформаційних систем 
і телекомунікаційних 
технологій», 1–2 
лютого 2022 р. (Київ, 
Україна). – К. : НУХТ, 
2022. –. С. 120-122.

14) керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
робота у складі 
організаційного 
комітету / журі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком / 
проблемною групою; 
керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних, 
Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних, 
всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів 
(для забезпечення 
провадження освітньої 
діяльності на третьому 
(освітньо-творчому) 
рівні); керівництво 
здобувачем, який став 
призером або 
лауреатом 
міжнародних 



мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених 
до Європейської або 
Всесвітньої (Світової) 
асоціації мистецьких 
конкурсів, фестивалів, 
робота у складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі зазначених 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів); 
керівництво 
студентом, який брав 
участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та 
Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті 
світу, Європи, 
Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та 
Європи, чемпіонаті 
України; виконання 
обов’язків тренера, 
помічника тренера 
національної збірної 
команди України з 
видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу Європейських 
іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника 
тренера національної 
збірної команди 
України з видів спорту; 
виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських 
змагань; керівництво 
спортивною 
делегацією; робота у 
складі організаційного 
комітету, суддівського 
корпусу

1. Керівник постійно 
діючого студентського 
наукового гуртка 
“Застосування 
програмованих 
логічних контролерів 
(ПЛК) в системах 
автоматизації” 
(КНУТД).
2. Студ. Томашевський 
Д.І. (ІІ місце). 
Всеукраїнський 
конкурс студентських 
наукових робіт 
"Технології легкої 
промисловості" (наказ 
по КНУТД №212-уч від 
14.05.2018)

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 



та/або громадських 
об’єднаннях

Членство в 
Громадській 
організації 
«МІЖНАРОДНА 
ФУНДАЦІЯ 
НАУКОВЦІВ ТА 
ОСВІТЯН»
Членство в 
Громадській 
організації 
«КИЇВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ 
РАДІОКЛУБ»

416036 Сафронова 
Ольга 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

управління, 
економіки та 

природокорист
ування

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

інститут 
інвестиційного 
менеджменту, 

рік закінчення: 
2001, 

спеціальність: 
0502 

Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028311, 
виданий 

13.04.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
023989, 
виданий 

09.11.2010

34 Основи 
економічної 
теорії

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection 
1. Improving the 
organizational and 
economic support for 
the development of 
enterprises in the 
hospitality industry in 
the use of information 
and communication 
technologies // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 2021. Vol. 
№6 (114). P. 29-38 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2021.247943 (doi: 
10.15587/1729-
4061.2021.247943) 
(Scopus)

2. Elaboration of 
recommendations on 
the development of the 
state internal audit 
system when applying 
the digital technologies 
// Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 1(13(115), 
39–48. 
https://doi.org/10.1558
7/1729-
4061.2022.252424 
(Scopus)

2) наявність одного 
патенту на винахід або 
п’яти деклараційних 
патентів на винахід чи 
корисну модель, 
включаючи секретні, 
або наявність не 
менше п’яти свідоцтв 
про реєстрацію 
авторського права на 
твір3) наявність 
виданого підручника 
чи навчального 
посібника (включаючи 
електронні) або 
монографії (загальним 
обсягом не менше 5 
авторських аркушів), в 
тому числі видані у 
співавторстві (обсягом 
не менше 1,5 



авторського аркуша на 
кожного співавтора) 1. 
Бодров В.Г.,Сафронова 
О.М., Балдич Н.І. 
Державне 
регулювання 
економіки та 
економічна політика: 
Навч. посібн. 
(Рекомендований 
Міністерством освіти і 
науки України для 
слухачів системи 
підготовки, 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
державних службовців, 
студентів вищих 
навчальних закладів, 
лист №1/ІІ-9030 від 
30.11.2009 р.). -  К.: 
Академвидав, 2010. – 
520 с. (Серія «Альма-
матер»). Авторські: С. 
95-289, 310-327, 371-
401. Навчальний 
посібник отримав 
диплом І ступеня - 
переможця 
міжнародного 
конкурсу робіт, 
присвячених 
інституціональним 
проблемам сучасного 
економічного 
розвитку, від 
Міжнародної асоціації 
інституціональних 
досліджень (2011 р.).
2. Бодров В.Г., Балдич 
Н.І., Борисенко О.П., 
Сафронова О.М. та 
інші. Державне 
регулювання 
внутрішнього ринку в 
умовах модернізації 
національної 
економіки Монограф. 
за ред. В.Г.Бодрова. – 
К. : НАДУ, 2013. – 204 
с. – Авторські: С. 105 - 
128, 133-141.
3. Олійник Н.І., 
Слюсарчук О.П., 
Дяченко С.А., 
Сафронова О.М. та 
інші Система 
публічного управління 
національною 
економікою в умовах 
євроінтеграції: 
формування та 
розвиток: Монограф за 
заг. ред. Н.І.Олійник. – 
К. : НАДУ, 2019. – 452 
с. – Авторські: С. 166-
180.
4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій



/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування 1. 
Мороз В.В, Сафронова 
О.М., Олійник Н.І. 
Регуляторна політика 
у сфері господарської 
діяльності : конспект 
лекцій. К. : НАДУ, 
2020. – 180 с.
2. Ільченко-Сюйва 
Л.В., Сафронова О.М., 
Соколова О.М. 
Економічна політика 
та фінансовий 
менеджмент в 
публічному 
управлінні: 
електронний конспект 
лекцій дистанційного 
курсу. – К.:НАДУ, 2017 
– 210 с. (розміщений 
на електронній 
платформі системи 
«Прометей» 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України).
3. Ільченко-Сюйва 
Л.В., Сафронова О.М., 
Соколова О.М. 
Економічна політика 
та фінансовий 
менеджмент в 
публічному 
управлінні: 
електронний робочий 
зошит дистанційного 
курсу. – К.:НАДУ, 2017 
– 210 с. (розміщений 
на електронній 
платформі системи 
«Прометей» 
Національної академії 
державного 
управління при 
Президентові 
України).

Всього виданих 
навчально-
методичних праць - 22 
6) наукове керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
(прізвище, ім’я, по 
батькові дисертанта, 
здобутий науковий 
ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік 
захисту, серія, номер, 
дата, ким виданий 
диплом) 1. Ратинська 
І.С. к.держ. упр., 
спеціальність 25.00.02 
- механізми 
державного 
управління. 
Стратегічне 
управління 
акціонерними 
товариствами 
державного сектору 
економіки України. Рік 
захисту - 2020, 



Диплом кандидата 
наук ДК № … виданий 
на підставі рішення 
Атестаційної колегії 
від 26.11.2020 р. 

2.Брендак А.І. PhD 
спеціальність 281 – 
Публічне управління 
та адміністрування, 
галузь знань – 
Публічне управління 
та адміністрування. 
Механізми управління 
ризиками в державній 
митній справі України. 
Рік захисту – 2021. 
Диплом Ph D №…
виданий на підставі 
рішення Атестаційної 
колегії від …..2022 р. 
10) участь у 
міжнародних наукових 
та/або освітніх 
проектах, залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної категорії” 
Співвиконавець 
міжнародного проекту 
з розвитку 
регуляторної політики 
в рамках реалізації 
Програми «Лідерство в 
економічному 
врядуванні» (USAID 
ЛЕВ), 2016-2017 рр. 
11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої освіти 
(науковою установою) 
До наукового 
консультування 
підприємств, 
організацій, установ 
терміном не менше 3 
років не залучалась. 
Була експертом та 
співвиконавцем 
річних/короткотермін
ових науково-
дослідних тем на 
замовлення 
Міністерства 
економіки України, 
Міністерства фінансів 
України, Фонду 
державного майна 
України, Міністерства 
регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства України, 
Державної 
регуляторної служби 
України
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 



кількістю не менше 
п’яти публікацій 1. 
Співавтор 
Енциклопедії 
державного 
управління: у 8 т. / 
Нац. акад. держ. упр. 
при. Президентові 
України; наук. – ред. 
колегія : 
Ю.В.Ковбасюк 
(голова) та ін. – К. : 
НАДУ, 2011. – Т. 4: 
Галузеве управління / 
наук. – ред. колегія : 
М.М.Іжа, В.Г.Бодров та 
ін. – 2011. – 648 с.. – 
статті  
«Адміністративні 
бар‘єри у розвитку 
підприємництва» (С. 
22-24); 
«Антимонопольна 
політика» (С. 45-48); 
«Антициклічна 
політика держави» (С. 
48-49); «Державна 
цільова програма» (С. 
142-143); «Державне 
замовлення» (С. 146-
148); «Державне 
прогнозування 
економічного і 
соціального розвитку» 
(С. 148-151); 
«Державне 
програмування 
соціального і 
економічного 
розвитку» (С. 151-153); 
«Державне 
регулювання 
економічної 
кон‘юнктури» (С. 155-
157) – всього 21 
авторська стаття;
а також Т. 7: Державне 
управління в умовах 
глобальної та 
європейської інтеграції 
/ наук. – ред. колегія : 
І.А.Грицяк, 
Ю.П.Сурмін та ін. – 
2011. – 764 с. – статті 
«Державне 
регулювання 
міжнародної міграції 
капіталу» (С. 165-167), 
«Європейська 
кооперативне 
товариство» (С. 247-
248); «Європейське 
об‘єднання з 
економічних 
інтересів» (С. 250-251); 
«Корпоративно-
правові директиви ЄС» 
(С. 376-378); 
«Міжнародні 
стратегічні альянси» 
(С. 436-438); 
«Транснаціональна 
корпорація» (С. 700-
702), всього 6 
авторських статей
2. Бодров В.Г., 
Сафронова О.М. 
Забезпечення сталого 
економічного розвитку 
в контексті реалізації 
Програми 
економічних реформ 
«Заможне суспільство, 



конкурентоспроможна 
економіка, ефективна 
держава»: Навч. – 
метод. матеріали для 
тематичного семінару 
програми 
професійного розвитку 
осіб, зарахованих до 
Президентського 
кадрового резерву 
«Нова еліта нації». К. : 
Вид-во НАДУ, 2013. – 
60 с.
3. Бодров В.Г., 
Сафронова О.М., 
Балдич Н.І. Державне 
управління у 
фінансово-
економічній сфері: 
Навч. – метод. 
матеріали для 
тематичного семінару 
програми 
професійного розвитку 
осіб, зарахованих до 
Президентського 
кадрового резерву 
«Нова еліта нації» К. : 
Вид-во НАДУ, 2013. – 
107 с.
4. Бодров В.Г., Балдич 
Н.І., Дяченко С.А, 
Сафронова О. М. та 
інші. Удосконалення 
механізмів державного 
регулювання 
внутрішнього ринку 
України в умовах 
економічної 
циклічності (розділ 3 
«Удосконалення 
державного 
регулювання 
підприємницької 
діяльності в умовах 
циклічного розвитку 
внутрішнього ринку 
України»: наук. 
розробка. К. : НАДУ, 
2013. – 52 с. – 
Авторські: С. 37-46
5. Бодров В.Г., Балдич 
Н.І., Гусєв В.О., 
Сафронова О.М. та 
інші. Внутрішній 
ринок України: теорія 
та стратегія 
посткризового 
розвитку: наук.-метод. 
рзробка. К. : НАДУ, 
2011. – 80 с. – 
Авторські: С. 68-75.
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях Член ГО 
«Investor Relations 
Agency» - 
національного 
провайдеру комплексу 
послуг з 
корпоративного 
управління
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 



зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді червень 1993 р. - 
травень 1996 р. – 
молодший науковий 
співробітник відділу 
проблем соціально-
економічної політики 
Науково-дослідного 
інституту Міністерства 
економіки України;
травень 1996 р. - 
червень 1996 р.- в.о. 
наукового 
співробітника Центру 
міжнародних 
досліджень Науково-
дослідного інституту 
соціально-
економічних 
досліджень проблем м. 
Києва; 
червень 1996 р.- 
листопад 1999 р. – 
молодший науковий 
співробітник відділ 
методології і методів 
розвитку ринкових 
відносин (відділу 
проблем 
реформування 
відносин власності, 
антимонопольної 
політики та розвитку 
підприємництва) 
Науково-дослідного 
інституту Міністерства 
економіки України:

307507 Крицька 
Ірина 
Анатоліївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

філології та 
журналістики

Диплом 
спеціаліста, 
Орловський 

ордена "Знак 
Пошани" 

державний 
педегогічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1989, 
спеціальність:  

23 Іноземна мова  Підвищення 
кваліфікації: 
Національна академія 
педагогічних наук
України ДЗВО " 
Університет 
менеджменту освіти" 
Центральний інститут
післядипломної освіти, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СП
35830447/2315-21 від 
22 жовтня 2021р. 
програма "Відкрита 
освіта та
технології 
дистанційного 
навчання" 22.03.2021-
22.10.2021 
(180год/6кр)

Наукові праці: 1. 
Крицька І.А. 
Методична розробка з 
навчання ділової
англійської мови 
студентів факультету 
туристичного 
менеджменту.- К.:
Інститут туризму ФПУ, 
2002. - 100 с.
2. Крицька І.А. 
Методичний посібник 
з англійської мови для 
студентів 2-
го курсу заочної 
форми навчання 
напряму підготовки 
0502 "Менеджмент"
професійного 
спрямування 6.050200 
"Менеджмент 



організацій"
(менеджмент 
туристичної індустрії). 
- К.: Інститут туризму 
ФПУ, 2003. -
76 с.
3. Крицька І.А. 
Підготовка студентів 
факультетів 
туристичного
менеджменту до 
ділового спілкування 
із зарубіжними 
партнерами// "
ІНТЕРНЕТ- ОСВІТА-
НАУКА 2016", Десята 
міжнародна науково-
практична 
конференція ІОН-
2016,11-14 
жовтня,2016: Збірник 
праць.-
Вінниця: ВНТУ, 2016 - 
С.253
4. Крицька Ірина 
СУЧАСНА ОСВІТА В 
ГЕНЕЗЕ 
МЕРЕЖЕВОГО
СУСПІЛЬСТВА//Мере
жеве суспільство: 
ринок праці, суспільни
відносини, роль 
профспілок: Збірник 
матеріалів круглого 
столу (м. Київ,
22 березня 2018 р.) 
[Редкол.: Т.Семигіна, 
О.Корчинська, 
В.Співак]
.Київ:АПСВТ, 2018. 
72с.,С.36-38
5. Крицька І.А. 
Викладання іноземних 
мов студентам 
факультетів
туристичного 
менеджменту в 
контексті 
євроінтеграції 
/Лінгвістична
підготовка студентів 
нефілологічних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти
у контексті 
Болонського процесу 
та 
Загальноєвропейських 
рекомендацій з

вивчення викладання 
та оцінювання мов. 
Матеріали ІХ 
Міжнародної
науково-методичної 
конференції, 4-5 
жовтня 2018 р. - Одеса: 
Бондаренко
М.О., 2018- 244с., 
С.166-171
6. Крицька І.А. 
Іншомовні 
комунікативні 
компетенції - 
картбланш на
ринку праці //Крицька 
І.А.// Круглий стіл 
"Комунікація в 
мережевому
суспільстві: роль 
іноземних мов на 
ринку освіти" в рамках 
науково-



практичної 
конференції з 
міжнародною участю " 
Ринок освітніх послуг:
виклики сучасності". - 
Київ: АПСВТ,2019
7. Бондар С.І., Крицька 
І.А., Тетерук С.П. 
Застосування 
психологічних
феноменів особистості 
у формуванні 
іншомовленневої 
компетентності як
складової людського 
капіталу / Бондар С.І., 
Крицька І.А., Тетерук 
С.П. //
V Міжнародна науково 
- практична 
конференція " 
Інноваційні технології 
у
контексті іншомовної 
підготовки фахівця", 
Полтавський 
національний
технічний університет 
імені Ю. 
Кондратюка,Університ
ет Грінвічу
(Великобританія), 
Опольська політехніка 
(Польша), коледж 
Санта-Фе
(США), Університет 
закордонних 
досліджень Хебея 
(Китай), 7-8 травня
2019 р. - м. Полтава. - 
2019. - № 5.1(69.1) - 
С.37-40.

280783 Кобиліна 
Юлія 
Миколаївна

директор, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації

Диплом 
спеціаліста, 
Таврійський 

національний 
університет 

імені 
В.І.Вернадсько

го, рік 
закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

081 Право, 
Диплом 
магістра, 

Київський 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

030501 
Українська 

мова та 
література

20 Українська 
мова за 
професійним 
спрямуванням

4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування:
Зведений словник 
термінів з 
інформаційної, 
бібліотечної та 
архівної справи: 
словник / М.М. 
Головченко, Ю.В. 
Данькевич, О.О. 
Заікіна та ін. Херсон: 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 
166 с. 
                                                        
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 



публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:
Кобиліна Ю.М.  
Інноваційні технології 
в сучасному освітньому 
просторі / 
Ю.М.Кобиліна // 
Наука та освіта в 
контексті сучасних 
глобалізаційних 
процесів: збірник 
матеріалів 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 
01 червня 2018 року) / 
упоряд. Гуйда О.Г. К: 
ТНУ імені В. І. 
Вернадського, 2018. 
124 с. С.93-94.
Кобиліна Ю.М. 
Державні механізми 
управління 
інформаційно-
аналітичним 
забезпеченням 
діяльності органів 
державної влади / 
Ю.М.Кобиліна // ІІ 
міжнародній 
конференції 
«Інноваційні 
технології в науці та 
освіті. Європейський 
досвід » 12 листопада - 
15 листопада 2018 р., 
Гельсінки, 2018. С.101 - 
105.
Данькевич Ю.В., 
Кобиліна Ю.М. 
Особливості 
управління 
документообігом 
сучасної 
інформаційної 
установи / Ю.В. 
Данькевич,                       
Ю.М. Кобиліна // 
«Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Філологія. Соціальні 
комунікації» Том 30 
(69) № 2, 2019. С.149-
153.
Колотигіна І.А., 
Кобиліна Ю.М., 
Головченко М.М. 
Документна 
комунікація як 
складова управлінської 
діяльності у закладах 
вищої освіти //П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи» (19-21 травня 
2020). Збірник праць. 
За заг. Ред. В.О. Дубка, 
В.Б. Кисельова -.: ФОП 
Маслакова, 2020.  424 
с., С. 321-323. 
Кобиліна Ю.М. 
Актуальні питання 
соціокомунікативної 
адаптації іноземних 
студентів до освітнього 



простору сучасного 
ЗВО. International 
scientific and practical 
conference «Philological 
sciences, intercultural 
communication and 
translation studies: an 
experience and 
challenges» : conference 
proceedings, April 23-
24, 2021. Vol. 1. 
Czestochowa, Republic 
of Poland : «Baltija 
Publishing», 2021. 
296р., Р. 215-218.
Кобиліна Ю.М. 
Сучасні сервіси для 
створення освітніх 
презентацій у 
викладанні курсу 
“Ділова українська 
мова”//Інновації в 
освіті і педагогічна 
майстерність учителя-
словесника : збірник 
матеріалів V 
усеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, (м. Суми, 
29-30 жовтня 2021 
року) / за ред. О. М. 
Семеног. Суми: 
Видавництво СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка, 
2021. Випуск 5.
 
19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях:
УРЦОЯО - 
уповноважена особа  
(2018-2021 р.)
Екзаменатор 
Національної комісії зі 
стандартів державної 
мови  (Рішення № 225 
«Про затвердження 
Переліку 
екзаменаторів 
Національної комісії зі 
стандартів державної 
мови» від 12.10.2021 
р.).2021-2022 рр                                     
20) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 
(спеціалізацією)/проф
есією не менше п’яти 
років (крім 
педагогічної, науково-
педагогічної, наукової 
діяльності) із 
зазначенням посади та 
строку роботи на цій 
посаді:
досвід практичної 
роботи 22 роки
Завідувач підготовчого 
відділення (2015-2017 
рр.)
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії (2015-2017 рр., 
жовтень 2021 р.- )
Атестаційна комісія 
для осіб, які 
претендують на вступ 
на державну службу 
(2017 і до 2019 р.)
Екзаменаційна комісія 
для визначення рівня 



володіння державною 
мовою, для осіб з 
числа іноземців, які 
подають клопотання 
про громадянство 
України (2019-2021 
рр.)

240217 Доценко 
Віктор 
Олегович

професор 
(доцент), 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 

гуманітарний 
інститут

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
доктора наук 
ДД 004756, 

виданий 
29.09.2015, 

Диплом 
кандидата наук 

ДД 004756, 
виданий 

29.09.2015, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018034, 
виданий 

24.10.2007

20 Філософія " 1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection;
Публікації у журналах 
включених до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection, 
протягом останніх 
п’яти років.
1. Dotsenko, V. & 
Zholob, M. (2021). Anti-
religious activities of the 
Union of Godless in 
Ukraine (1927 – 1930). 
Skhidnoievropeiskyi 
Istorychnyi Visnyk [East 
European Historical 
Bulletin], 2021. 19, Р. 
147-153.
2. Доценко В.О., Жолоб 
М.П. Журба М.А. 
Законодательная 
регламентация 
деятельности 
еврейских 
благотворительных 
организаций в 
Российской империи 
во второй половине 
ХІХ — начале ХХ в. 
Вопросы истории. 
2021. №3. С. 127-135.
3. Журба М. А., Жолоб 
М. П., Доценко В.О. 
Механизмы Большого 
террора в СССР (1937—
1938) на примере 
репрессий против 
национальных 
меньшинств Украины. 
Вопросы истории. 
2021. №5(2). С. 101-
108. 
 - Наявність 
публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України
1. Доценко В.О., 
Свистович С.М. 
Законодавче 
регулювання 
єврейської 
переселенської 
програми в 
підрадянській Україні 
в 1920-ті рр. Вісник 
аграрної історії. 2020. 
№ 31-34.  
2. Доценко В.О. 
Громадські організації 
Києва та Київської 
області у період 
перебудови 1985–1991 



рр. Україна XX 
століття: культура, 
ідеологія, політика, 
2018, Вип. 23. С. 187-
197
 3. Доценко В.О.  
Єврейське 
землеволодіння та 
оренда земель в 
українських губерніях 
Російської імперії у 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. Вісник аграрної 
історії. – 2018. - №25-
26. – С.27-34.
4. Доценко В.О. 
Атеїстична політика 
більшовиків в Україні 
та її сприйняття римо-
католицьким 
духовенством і 
віруючими у 1920-30-
ті рр. Емінак. 2017. 
№20 – Том 1(жовтень-
грудень). – С.53-58. 
5. Доценко В.О. 
Правове регулювання 
становища 
етноменшин в добу 
Центральної Ради 
1917-1918 рр. 
Міжнародний 
юридичний вісник: 
Актуальні проблеми 
сучасності (теорія та 
практика). – 2017. – 
Вип.4-5 (8-9). – С. 12-
18. (спільно з Сердюк 
В.О.)
6. Доценко В.О. 
Формування на 
початку ХХ ст. 
антидемократичних 
ідеологем розуміння 
суспільства, держави 
та права. 
Міжнародний 
юридичний вісник: 
Актуальні проблеми 
сучасності (теорія та 
практика). – 2017. – 
Вип.1(5). – С. 11-15.
7.  Доценко В.О.  
Реформи Данила 
Романовича і 
піднесення Галицько-
Волинського 
князівства у другій 
половині ХІІІ ст. 
Емінак: науковий 
щоквартальник. №2 
(18)  квітень-червень. 
Т.1. 2017. С. 5-9. 
8.  Доценко В.О. Вплив 
християнства на 
державно-правовий 
розвиток Київської 
Русі: історіографія 
питання. Вісник 
аграрної історії. – 2016. 
№18. – С.9-14.
9. Доценко В.О. 
Пантелеймон Куліш і 
«єврейське питання» в 
середині ХІХ ст. 
Українознавчий 
альманах. Т 25 2019. С. 
60-66.
10. Доценко В.О. Євреї 
Кам’янця-
Подільського у ХІХ ст. 
Вісник аграрної історії. 
– 2019. - №29-30. – 



С.40-47
6). наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
Ящук О. Ю. 
Міжнародні зв'язки 
Червоного Хреста 
України (1922-2014 
рр.) : автореферат дис. 
... канд. істор. наук : 
07.00.01 / Ольга 
Юріївна Ящук ; наук. 
кер. В. О. Доценко ; М-
во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. 
- Київ, 2017.

7). участь в атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента 
або члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради, або члена не 
менше трьох разових 
спеціалізованих 
вчених рад – 
Офіційний опонент 
Покалюк В.В. захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата історичних 
наук за спеціальністю 
07.00.01 – історія 
України 26 жовтня 
2018 р. Камянець-
Подільський 
Національний 
педагогічний 
університет ім. Івана 
Огієнака. Тема 
дисертації: 2Вища 
сільськогосподарська 
освіта України в 
умовах становлення та 
розвитку радянського 
суспільства (20-ті рр. 
ХХ ст.)
Кононенко В.В. захист 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
доктора історичних 
наук за спеціальністю 
07.00.01 – історія 
України 26 січня 2017 
р. Камянець-
Подільський 
Національний 
педагогічний 
університет ім. Івана 
Огієнака. Тема 
дисертації: «Єврейське 
населення Поділля: 
соціально-
демографічні зміни та 
національно-
культурне життя (40-і 
рр. ХХ ст. – початок 
ХХІ ст.)

8). виконання функцій 
(повноважень, 
обов’язків) наукового 
керівника або 
відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 



редакційної 
колегії/експерта 
(рецензента) 
наукового видання, 
включеного до 
переліку фахових 
видань України, або 
іноземного наукового 
видання, що 
індексується в 
бібліографічних базах:

- Член редакційної 
колегії наукового 
історичного журналу 
«Вісник аграрної 
історії»
- Відповідальний 
секретар: наукового 
історичного журналу 
«Світ Кліо»

12). наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій:

1. Доценко В.О. 
Закордонні єврейські 
організації і допомога 
голодуючим в Україні 
1921-1923 рр. Історія в 
рідній школі. 2019. 
№7-8. С. 36-40.
 2. Доценко В.О. 
Джерела досліджень 
історії єврейського 
громадського руху в 
підросійській Україні 
другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. 
Історичні мідраші 
Північного 
Причорномор'я . - 
Випуск ІХ. - Том І. - 
2020. – 508 с. С. 433-
443.
3. Доценко В.О. 
Єврейська допомога 
постраждалим від 
погромів в Україні в 
1917-1921 рр. Мідраші 
Північного 
Причорномор’я. – 
Вип.8. – 2019. – Т.2. – 
С.321-326
4. Доценко В.О. Участь 
євреїв Правобережної 
України в розвитку 
сільського 
господарства регіону в 
ХІХ – на початку ХХ 
ст. Модернізаційні 
процеси на Волині в 
ХІХ – на початку ХХ 
століття: збірник 
наукових праць. 
Луцьк: Вежа, 2018. 
540с. – С.336-35
5.  Доценко В.О. Вплив 
християнства на 
державно-правовий 
розвиток Київської 
Русі: історіографія 
питання. Концепція та 



методологія історії 
українського права: 
збірник матеріалів 
науково-практичного 
круглого столу, 
присвяченого пам’яті 
професора Олександра 
Шевченка, м. Київ, 28 
квітня 2017 року. – 
С.62-65. 
 
15) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у журі 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів чи II-III 
етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України” (крім 
третього (освітньо-
наукового/освітньо-
творчого) рівня) – 
у 2019, 2020, 2021 
голова секції 
всесвітньої історії ІІІ 
фінального етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук України.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 
об’єднаннях 
– Член Української 
асоціації юдаїки;
Профспілка НПУ ім. 
М.П. Драгоманова

203720 Юсипів 
Тарас 
Васильович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

муніципальног
о управління та 

міського 
господарства

Диплом 
бакалавра, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 

9 Теорія 
інформації та 
кодування

1) наявність не менше 
п’яти публікацій у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web of 
Science Core Collection
 1) Кондрашихін А.Б., 
Кузьмичов А.І., 
Юсипів Т.В. Реалізація 
моделей стохастичного 
програмування в Excel 
для організації 
фінансово-
економічних 
досліджень та 



закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
080101 

Математика

прийняття рішень в 
умовах невизначеності 
й ризику // Академія 
муніципального 
управління. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 38: АМУ, 2012. 
– С. 246-253.
2) Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. Практичні 
аспекти прийняття 
економічних рішень на 
прикладі малого 
підприємства // 
Академія 
муніципального 
управління. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 41: АМУ, 2013. 
– С. 86-92.
3) Медведєв М.Г., 
Юсипів Т.В. 
Використання функції 
логнормального 
розподілу для 
моделювання 
смертності від COVID-
19 // Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 31 
(70) № 6, 2020. 
Частина 1. – С. 119-122.
4) Нікітенко Є.В., 
Омецинська Н.В., 
Медведєв М.Г., Гуйда 
О.Г., Юсипів Т.В. 
Інформаційна система 
smart-університету // 
Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 4, 2021. – С.109-
116.
5) Капустян О.В., 
Курилко О.Б., Юсипів 
Т.В. Робастна стійкість 
атрактора системи 
реакції-дифузії // 
Вісник Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка, №3, 
2021. – С. 46-50.
6) Лисенко О.І., 
Тачиніна О.М., 
Новіков В.І., Гуйда 
О.Г., Фуртат О.В., 
Юсипів Т.В. Спосіб 
налаштування 
цифрової системи 
керування 
положенням вісі 
чуттєвості мобільного 
сенсора // Вчені 
записки Таврійського 
національного 
університету імені В. І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 5, 2021. – С. 51-
56.
7) Капустян О.В., 
Юсипів Т.В. Стійкість 
щодо збурень для 
атрактора 
дисипативної системи 
типу PDE-ODE // 



Нелінійні коливання. 
2021 р. – С.336-341.
8) Омецинська Н.В., 
Лісовець С.М., 
Вишемірська Я.С., 
Юсипів Т.В., 
Жовнерчук І.В. 
Система контролю 
доступу на основі 
розпізнавання облич 
методом Віоли-Джонса 
// Вчені записки 
Таврійського 
національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: 
Технічні науки. Том 32 
(71) № 6, 2021. – С.123-
127.
3) Наявність виданого 
підручника чи 
навчального посібника
 Бишевець Н.Г. Теорія 
ймовірностей та 
математична 
статистика з 
використанням 
табличного процесора 
MS Excel: навчальний 
посібник // Н.Г. 
Бишевець, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів – Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
234 с.
 4) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної роботи 
здобувачів вищої 
освіти та 
дистанційного 
навчання, 
електронних курсів на 
освітніх платформах 
ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендацій
/ робочих програм, 
інших друкованих 
навчально-
методичних праць 
загальною кількістю 
три найменування
 1) Кузьмичов А.І., 
Бишевець Н.Г., 
Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. 
Економетричне 
моделювання та 
прогнозування в Excel: 
навч. посібник. 
Академія 
муніципального 
управління: Київ, 
2010. 324 с.
2) Н.Г. Бишевець, А.І. 
Кузьмичов, Н.В. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів. Ймовірнісне 
та статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття рішень: 
навч. посіб. / Н.Г. 
Бишевець, А.І. 
Кузьмичов, Н.Г. 
Омецинська, Т.В. 
Юсипів. – К.: АМУ, 
2012. – 200 с.
3) Кузьмичов А.І. 



Ймовірнісне та 
статистичне 
моделювання в Excel 
для прийняття рішень. 
Навч. пос. // 
Бишовець Н.Г., 
Кузьмичов А.І., 
Куценко Г.В., 
Омецинська Н.В., 
Юсипів Т.В. – К.: 
Видавництво Ліра-К, 
2019. – 200 с.
12) наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики загальною 
кількістю не менше 
п’яти публікацій
 1. Освітня мобільність 
в контексті інтеграції 
України до світового 
освітнього простору. 
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція «Наука та 
освіта в контексті 
сучасних 
глобалізаційних 
процесів» (1 червня 
2018р.): Київ: ТНУ-
2018. С. – 29-30.
2. Проблеми 
математичного 
моделювання 
відкритих систем, що 
описуються 
диференціальними 
рівняннями. П’ята 
міжнародна науково-
практична 
конференція «Відкриті 
еволюціонуючі 
системи» (19 – 21 
травня 2020 р.). 
Збірник праць. За ред. 
В. О. Дубка, В. Б. 
Кисельова. – Київ: 
ТНУ імені В. І. 
Вернадського – 2020 – 
207-208 с.
3. Mykola Perestyuk, 
Oleksiy Kapustyan, 
Taras Yusypiv, Sergey 
Dashkovskiy. Robust 
Stability of Global 
Attractors for Reaction-
Diffusion System w.r.t. 
Disturbances. 
International Workshop 
QUALITDE – 2021, 
December 18 – 20, 
2021, Tbilisi, Georgia. A. 
RAZMADZE 
MATHEMATICAL 
INSTITUTE of I. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University. – 
2021MATHEMATICAL 
INSTITUTE of I. 
Javakhishvili Tbilisi 
State University. – 2021. 
p. 159-162.

19) діяльність за 
спеціальністю у формі 
участі у професійних 
та/або громадських 



об’єднаннях
 Членство в 
Громадській 
організації «Україно-
Американська 
асоціація працівників 
вищої школи» (2018-
даний час)

 
 

  
 
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

ПРН7. Розуміти 
принципи 
моделювання 
організаційно-
технічних систем і 
операцій; 
використовувати 
методи 
дослідження 
операцій, 
розв’язання одно– 
та 
багатокритеріальн
их оптимізаційних 
задач лінійного, 
цілочисельного, 
нелінійного, 
стохастичного 
програмування.

Теорія стохастичних 
процесів

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
прак-тичні (вправи, 
практичні робо-ти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Комп'ютерна логіка Словесні (лекція, пояснення, 
на-вчальна дискусія, робота з 
літера-турою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(екзамен, курсова робота)

ПРН18. Вміти 
використовувати у 
виробничій і 
соціальній 
діяльності 
фундаментальні 
поняття і 
категорії 
державотворення 
для обґрунтування 
власних 
світоглядних 
позицій та 
політичних 
переконань з 
урахуванням 
процесів соціально-
політичної історії 
України, правових 
засад та етичних 
норм.

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Основи права Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(вправи), самостійна робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

Історія та культура 
України

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(тво-рчі роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

ПРН1. 
Застосовувати 
знання основних 
форм і законів 
абстрактно-
логічного мислення, 
основ методології 
наукового пізнання, 
форм і методів 
вилучення, аналізу, 
обробки та синтезу 

Філософія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(тво-рчі роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

Вища математика Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 



інформації в 
предметній області 
комп'ютерних наук.

ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Математична логіка Словесні (лекція, пояснення, 
на-вчальна дискусія, робота з 
літера-турою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Комп’ютерна 
електроніка

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Фізика Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Програмна інженерія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Захист інформації в 
комп'ютерних 
системах

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(впра-ви, практичні роботи), 
самостій-на робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

ПРН17. Розуміти і 
враховувати 
соціальні, 
екологічні, етичні, 
економічні аспекти, 
вимоги охорони 
праці, виробничої 
санітарії, 
пожежної безпеки 
та існуючих 
державних і 
закордонних 
стандартів під час 
формування 
технічних завдань 
та рішень.

Філософія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(тво-рчі роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

Основи права Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(вправи), самостійна робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

Основи економічної 
теорії

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(вправи), самостійна робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

Основи охорони праці Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)



моделю-вання, 
програмування)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

ПРН16. Виконувати 
паралельні та 
розподілені 
обчислення, 
застосовувати 
чисельні методи та 
алгоритми для 
паралельних 
структур, мови 
паралельного 
програмування при 
розробці та 
експлуатації 
паралельного та 
розподіленого 
програмного 
забезпечення.

Математична логіка Словесні (лекція, пояснення, 
на-вчальна дискусія, робота з 
літера-турою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Розподілені 
інформаційні системи

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Паралельні та 
розподілені 
обчислення

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

ПРН10. 
Використовувати 
інструментальні 
засоби розробки 
клієнт-серверних 
застосувань, 
проектувати 
концептуальні, 
логічні та фізичні 
моделі баз даних, 
розробляти та 
оптимізувати 
запити до них, 
створювати 
розподілені бази 
даних, сховища та 
вітрини даних, бази 
знань, у тому числі 
на хмарних сервісах, 
із застосуванням 
мов веб-
програмування.

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Технології 
проектування 
комп'ютерних систем

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(екзамен, курсовий проект)

Організація баз даних Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)



Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

ПРН15. Розуміти 
концепцію 
інформаційної 
безпеки, принципи 
безпечного 
проектування 
програмного 
забезпечення, 
забезпечувати 
безпеку 
комп’ютерних 
мереж в умовах 
неповноти та 
невизначеності 
вихідних даних.

Теорія інформації та 
кодування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Захист інформації в 
комп'ютерних 
системах

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(впра-ви, практичні роботи), 
самостій-на робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

ПРН14. 
Застосовувати 
знання методології 
та CASE-засобів 
проектування 
складних систем, 
методів 
структурного 
аналізу систем, 
об'єктно-
орієнтованої 
методології 
проектування при 
розробці і 
дослідженні 
функціональних 
моделей 
організаційно-
економічних і 
виробничо-
технічних систем.

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)



Технології 
проектування 
комп'ютерних систем

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Комп'ютерні системи Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

ПРН13. Володіти 
мовами системного 
програмування та 
методами розробки 
програм, що 
взаємодіють з 
компонентами 
комп’ютерних 
систем, знати 
мережні технології, 
архітектури 
комп’ютерних 
мереж, мати 
практичні навички 
технології 
адміністрування 
комп’ютерних 
мереж та їх 
програмного 
забезпечення

Теорія інформації та 
кодування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Алгоритми та методи 
обчислень

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Програмування Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Системне 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(залік, екзамен)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснення), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Основи криптології Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)



Комп'ютерні системи Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

ПРН12. 
Застосовувати 
методи та 
алгоритми 
обчислювального 
інтелекту та 
інтелектуального 
аналізу даних в 
задачах 
класифікації, 
прогнозування, 
кластерного 
аналізу, пошуку 
асоціативних 
правил з 
використанням 
програмних 
інструментів 
підтримки 
багатовимірного 
аналізу даних на 
основі технологій 
DataMining, 
TextMining, 
WebMining.

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Комп'ютерні системи Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Алгоритми та методи 
обчислень

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснення), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

ПРН2. 
Використовувати 
сучасний 
математичний 
апарат 
неперервного та 
дискретного 
аналізу, лінійної 
алгебри, 
аналітичної 
геометрії, в 
професійній 
діяльності для 
розв’язання задач 
теоретичного та 
прикладного 
характеру в процесі 
проектування та 
реалізації об’єктів 
інформатизації.

Вища математика Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Комп'ютерна логіка Словесні (лекція, пояснення, 
на-вчальна дискусія, робота з 
літера-турою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(екзамен, курсова робота)

Теорія стохастичних 
процесів

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
прак-тичні (вправи, 
практичні робо-ти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Дискретна математика Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)



ПРН11 Володіти 
навичками 
управління 
життєвим циклом 
програмного 
забезпечення, 
продуктів і сервісів 
інформаційних 
технологій 
відповідно до вимог 
і обмежень 
замовника, вміти 
розробляти 
проектну 
документацію 
(техніко-
економічне 
обґрунтування, 
технічне завдання, 
бізнес-план, угоду, 
договір, контракт).

Комп’ютерна 
електроніка

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Технології 
проектування 
комп'ютерних систем

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Програмна інженерія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

ПРН3. 
Використовувати 
знання 
закономірностей 
випадкових явищ, їх 
властивостей та 
операцій над ними, 
моделей випадкових 
процесів та 
сучасних 
програмних 
середовищ для 
розв’язування задач 
статистичної 
обробки даних і 
побудови 
прогнозних моделей.

Комп'ютерна логіка Словесні (лекція, пояснення, 
на-вчальна дискусія, робота з 
літера-турою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(екзамен, курсова робота)

Захист інформації в 
комп'ютерних 
системах

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(впра-ви, практичні роботи), 
самостій-на робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Теорія стохастичних 
процесів

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
прак-тичні (вправи, 
практичні робо-ти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

ПРН8.  
Використовувати 
методологію 
системного аналізу 
об’єктів, процесів і 
систем для задач 
аналізу, 
прогнозування, 
управління та 
проектування 
динамічних процесів 
в 
макроекономічних, 
технічних, 
технологічних і 
фінансових 
об’єктах.

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(залік, екзамен)

Основи економічної 
теорії

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(вправи), самостійна робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

ПРН4 
Використовувати 
методи 
обчислювального 
інтелекту, 
машинного 
навчання, 
нейромережевої та 
нечіткої обробки 
даних, генетичного 
та еволюційного 
програмування для 
розв’язання задач 
розпізнавання, 
прогнозування, 
класифікації, 
ідентифікації 

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Комп'ютерні системи Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)



об’єктів керування 
тощо.

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

ПРН9. Розробляти 
програмні моделі 
предметних 
середовищ, 
вибирати 
парадигму 
програмування з 
позицій зручності 
та якості 
застосування для 
реалізації методів 
та алгоритмів 
розв’язання задач в 
галузі 
комп’ютерних наук.

Системне 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Програмування Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Програмна інженерія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(екзамен, курсовий проект)

Системне програмне 
забезпечення

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(залік, екзамен)

Комп'ютерні системи Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

ПРН5. 
Проектувати, 
розробляти та 
аналізувати 

Алгоритми та методи 
обчислень

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 



алгоритми 
розв’язання 
обчислювальних та 
логічних задач, 
оцінювати 
ефективність та 
складність 
алгоритмів на 
основі 
застосування 
формальних 
моделей алгоритмів 
та обчислюваних 
функцій.

(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Програмна інженерія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Системне 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Основи криптології Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Об'єктно-орієнтоване 
програмування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Виробнича практика Словесні (інструктаж, 
пояснен-ня), наочні 
(демонстрація), прак-тичні 
(вправи, практичні роботи)

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(залік)

Навчальна практика Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра

Словесні (розповідь, 
пояснення, інструктаж, 
робота з літерату-рою), 
наочні (демонстрація), 
практичні (розрахунки, 
моделю-вання, 
програмування)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(захист робо-ти)

Програмування Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 
(екзамен)

Переддипломна 
практика

Словесні (пояснення, 
інструк-таж), наочні 
(демонстрація), практичні 
(вправи, практичні ро-боти)

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
підсумковий ко-нтроль 
(залік)

Технології 
проектування 
комп'ютерних систем

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен, курсовий про-ект)

Теорія інформації та 
кодування

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, робота з 
літерату-рою), наочні 
(демонстрація, ілюс-трація), 
практичні (вправи, прак-
тичні роботи), самостійна 
робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

ПРН6. 
Використовувати 
методи чисельного 
диференціювання 
та інтегрування 

Програмна інженерія Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 

Поточний контроль 
(контрольні питання), 
модульний контроль 
(контрольні питання), 
підсумковий контроль 



функцій, 
розв'язання 
звичайних 
диференціальних та 
інтегральних 
рівнянь, 
особливостей 
чисельних методів 
та можливостей їх 
адаптації до 
інженерних задач, 
мати навички 
програмної 
реалізації чисельних 
методів.

самостійна робота (екзамен, курсовий проект)
Математична логіка Словесні (лекція, пояснення, 

на-вчальна дискусія, робота з 
літера-турою), наочні 
(демонстрація, ілюстрація), 
практичні (вправи, 
практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Дискретна математика Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

Вища математика Словесні (лекція, пояснення, 
ро-бота з літературою), 
наочні (де-монстрація, 
ілюстрація), практи-чні 
(вправи, практичні роботи), 
самостійна робота

Поточний контроль 
(контрольні питан-ня), 
модульний кон-троль 
(контрольні питання), 
підсумко-вий контроль 
(екза-мен)

ПРН19. 
Спілкуватись усно 
та письмово з 
професійних 
питань 
українською мовою 
та однією з 
іноземних мов.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

Словесні (лекція, пояснення, 
ро-зповідь, бесіда, навчальна 
диску-сія, робота з 
літературою), наочні 
(спостереження), практичні 
(вправи), самостійна робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік)

Іноземна мова  Словесні (пояснення, 
розповідь, бесіда, навчальна 
дискусія, робо-та з 
літературою), наочні (демон-
страція), практичні (вправи), 
са-мостійна робота

Поточний контроль, 
модульний контроль, 
підсумковий конт-роль 
(залік, екзамен)

 


