
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Заклад вищої освіти “Український католицький 
університет”

Освітня програма 18139 Інформаційні технології та бізнес-аналітика

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 124 Системний аналіз

 
 

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 244

Повна назва ЗВО Заклад вищої освіти “Український католицький університет”

Ідентифікаційний код ЗВО 26205857

ПІБ керівника ЗВО Прах Богуслав Антоні 

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.ucu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/244

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 18139

Назва ОП Інформаційні технології та бізнес-аналітика

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 124 Системний аналіз

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

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

кафедра комп'ютерних науки та інформаційних технологій

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

кафедра прикладної економіки та бізнесу

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м.Львів, вул. Козельницька 2А

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 33050

ПІБ гаранта ОП Клебан Юлія Анатоліївна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

yuliia.kleban@ucu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-747-61-19

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
При формуванні програми підготовки бакалаврів з системного аналізу Українським католицьким університетом 
враховано положення нового Закону України “Про освіту”, вимоги МОН України щодо нормативного змісту 
підготовки фахівців-бакалаврів, взято до уваги міжнародний досвід і рекомендації профільних асоціацій ACM та 
IEEE від 2013 року, рекомендації Ради з конкурентоспроможності індустрії ІКТ від 2014 року. Враховано також 
основні проблеми вищої освіти України та потребу інтеграції в європейський простір в рамках Болонського процесу.
Однією з особливостей майбутньої освітньої програми є навчання не тільки фаховим дисциплінам з комп’ютерних 
наук, системного аналізу та бізнес аналітики, але й надання навичок з створення нових підприємств та ведення 
бізнесу в галузі ІТ. Для досягнення цього відбувається тісна співпраця з викладачами Львівської бізнес школи, яка 
структурно входить до складу УКУ. Співпраця з провідними ІТ компаніями Львова та України, а також тісна 
комунікація з Львівським ІТ кластером, дозволяють залучати студентів програми до виробничої практики над 
реальними проектами, а згодом - надавати їм робочі місця за спеціальністю.
Базуючись на успішному запуску у 2015 році бакалаврської програми з комп’ютерних наук, Український 
католицький університет здатен запропонувати власне інноваційне бачення підготовки бакалаврів з системного 
аналізу за освітньо-професійною програмою “ІТ та бізнес аналітика”, яке відповідає актуальним потребам ринку та 
ґрунтується на сучасних світових досягненнях у сфері інформаційних технологій. Модель підготовки бакалаврів в 
Українському католицькому університеті має певні відмінності від існуючої практики. Аналогічно до кращих 
програм міжнародного рівня, програма з системного аналізу в УКУ приділяє особливу увагу всебічному розвитку 
особистості, високим етичним стандартам, розвитку лідерських якостей і т. зв. м’яких навичок, здатності до 
командної роботи. Основний акцент УКУ робить на співпраці з провідними ІТ-компаніями регіону при визначенні 
актуальної тематики проектів і керуванні дипломною роботою студентів викладачами-практиками. Кожен 
випускник програми отримає реальний досвід роботи в команді та можливість стажування в компанії. Такий фокус 
дозволяє випускникам швидше адаптуватись до вимог ІТ-ринку та краще відповідати очікуванням майбутніх 
працедавців. 
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 50 50 0

2 курс 2019 - 2020 27 26 0

3 курс 2018 - 2019 27 27 0

4 курс 2017 - 2018 27 20 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 18139 Інформаційні технології та бізнес-аналітика

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа
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Усі приміщення ЗВО 27780 5827

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

0 0

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

27780 5827

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 profile2017bafinal.pdf VcB5xJwLwe3cxMNJaGswypAEGarc9bvYbslV1X0vVpU=

Навчальний план за ОП navchplan2017.pdf qSh7il4PQffs1qiDYSe/HaW5vo4FT277RrWxCqQ+buA=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

eleks.pdf BkkPHY3yMOqcw5AJPoegfaXF2BftRUGpGtBO4z1IgbU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

softserve.pdf z3aGj1GxuxkKtlyKkc+tOwynXGRbooZC99/EtyUee7g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

justanswer.pdf LOFv/QtqtEDTV+msMmi85t06DJtPaH7hOl1Wlij2p/8=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

ОП ІТ та БА сформована на основі ідеї розширення бізнесових та комунікаційних навичок майбутніх фахівців в ІТ 
індустрії, щоб ті отримали ґрунтовний технічний бекграунд для роботи. Ціль ОП сформувати набір компетенцій 
бізнес-аналітика, що потрібний компанії у горизонті 5-10 років: внутрішні процеси компанії та зовнішнє бізнес-
середовище. Їх основою є глобальний контекст, який потребує професіоналів майбутнього, готових до 
висококонкурентних умов взаємопов’язаного ринку. Особливість фаху бізнес-аналітика — у спроможності творчо 
комбінувати технічні рішення для інноваційної діяльності чи трансформації бізнесу. Цей підхід є відповіддю на нові 
умови ведення бізнесу: швидкі зміни, висока конкуренція із щоразу вищим запитом до кооперації та співпраці. 
Програма забезпечує здобувачам: сучасні знання з комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що 
ґрунтуються на математичних дисциплінах із врахуванням найновішого світового досвіду ІТ-освіти; часткове 
викладання курсів англійською мовою, поглиблене вивчення іноземних мов; викладачі західних університетів та 
українські викладачі з міжнародним досвідом; практично-орієнтоване навчання: літні практики та стажування в ІТ-
компаніях; розвиток практичних, етичних, бізнес-орієнтованих, м’яких навичок; можливості наукового зростання; 
викладачі-практики з відомих ІТ-компаній України; можливості обирати самостійно напрямок більш глибшої 
спеціалізації.

 

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

Місія УКУ https://cutt.ly/RgmvBfZ Стратегія УКУ 2020 https://cutt.ly/2gnExJu ОП враховує: вимогливість до якості 
навчальних компонент та контенту, завдань та їх обсягу. Вбудовані інструменти дотримання міжнародних 
академічних стандартів через проєктну роботу. Міждисциплінарний підхід до навчання і дослідження. Завдання 
відкритості - сайт ФПН, ФБ сторінка. Забезпечено гнучкість профілю студента, що реалізовано через вибірковість 
дисциплін, зарахування навчальних компонент через неформальну освіту. Студенти ОП мають можливість взяти 
участь в програмі академічної мобільності в університеті Німеччини,  Вюрзбург . Навчання на програмі надає 
можливість мати рівень іноземної мови В2. 
Викладачі ОП мають підтримку від відділу міжнародних зв’язків про можливості отрмання грантів 
https://cutt.ly/jgnYW0w 
Студенти ФПН ОП ІТ та БА організували літню школу із програмування та бізнес-аналітики APPS Summer Camp 
https://cutt.ly/5gnU1Ai.
В ОП з 2019 року запрацювало оновлене світоглядне ядро, сформований набір компетенцій, універсальний для 
роботи у будь-якій сфері, а також світоглядний та ціннісний фундамент, які довершуватимуть профіль випускника 
саме УКУ. https://cutt.ly/Agn9ErS . Вибіркові курси ДВВУ, програми формаційні від відділу студентського життя, 
тиждень соціальних проектів https://cutt.ly/OgnOyU6 , 
Викладачі ОП мають можливість проходити додаткове навчання на програмах від УКУ, активно застосовують 
інформаційно-комунікаційні системи управління навчальним процесом. 
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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

Здобувачі мають можливість в ОП отримати актуальні знання та компетенції для професійної діяльності. Зокрема, 
мова про два блоки - soft skills та професійні навички. У ОП 2017 року вбудовано здобуття м’яких навичок через 
дисципліни загальної підготовки. Також на ФПН діють студентські гуртки, які організовують та ведуть самі студенти 
із менторською допомогою фахівців з індустрії. При укладанні ОП було використано досвід відкриття програми з 
комп'ютерних наук УКУ, особливо у блоці вибіркових дисциплін.

- роботодавці

В процесі розробки ОП було проведено 16 грудня 2016 року зустріч-обговорення концепції програми із фахівцями 
ринку ІТ індустрії України. На обговоренні брали участь керівники компаній та фахівці в напрямку бізнес-
аналітики. Серед них компанії СофтСерв, Елекс, N-iX, та адміністрація УКУ. Від факультету було представлено 
обгрунтування відкриття програми, карту курсів, пояснено доцільність тих чи інших освітніх компонентів, 
запропоновано перший варіант портрету випускника ОП. Після отриманого відгуку було внесено корективи. 
Зокрема, було відкинуто попередню ідею щодо спеціалізації в напрямі фінтех. На момент укладання програми та 
оцінки тенденцій розвитку індустрії було отримано рекомендацію обрати поєднання технічних компетенцій із 
доповненням знань та вмінь із потреб бізнес-середовища.

- академічна спільнота

До процесу обговорення нової ОП бакалаврського рівня було долучено УКУ спільноту, а саме були представлення 
програми на Вченій раді УКУ, враховано коментарі та рекомендації від колег із Львівської бізнес-школи. Львівська 
бізнес-школа УКУ володіє добрим розумінням трендів в бізнес середовищі, багато співпрацює та контактує з топ-
менеджментом компаній в Україні, наприклад через програму рівня МВА з технологічного менеджменту. 

- інші стейкхолдери

Кластер ІТ та бізнес-послуг міста Львова, що на сьогодні включає консалтингові послуги, послуги з розробки 
програмного забезпечення, управління базами даних та інформацією, та став одним з двох ключових кластерів 
розвитку міста. 

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

Розвиток інформаційних технологій за останні 50 років призвів до того, що комп’ютерні науки стали підґрунтям або 
значним допоміжним знаряддям для більшості напрямків людської діяльності. Зворотнім боком цього поширення 
стала нагальна потреба в спеціалістах, що можуть системно інтегрувати інформаційні технології у різні галузі 
економіки країни. ІТ галузь відчуває постійну потребу у спеціалістах здатних поєднати технологічні знання та 
вміння з системним підходом, розумінням основ та специфіки ведення того чи іншого бізнесу, для якого 
продукується програмне забезпечення.
 В цілому для України характерні процеси відтоку спеціалістів з науково-технічної сфери, існує брак фахівців з 
розробки та впровадження програмного забезпечення поряд зі стабільно високим попитом на кадри з боку 
українських ІТ-компаній. Україна з 1,8 млрд. дол. США увійшла до четвірки світових лідерів за обсягами експорту 
програмної продукції, поступаючись лише Індії (34 млрд. дол. США), Китаю (28 млрд. дол. США) і Росії ( 2,7 млрд. 
дол. США). Згідно з прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі на 2015–2018 роки, сфера інформації 
та телекомунікації активно розвиватиметься, зросте потреба у фахівцях IT-сектору. Існуючий річний приріст ІТ 
фахівців складає 15,5 тис. осіб, і він не в змозі забезпечити потреби індустрії. Такими були агрументи на момент 
запуску ОП і запити ринку залишаються актуальними. 

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

При формуванні програми підготовки бакалаврів з системного аналізу Українським католицьким університетом 
враховано положення нового Закону України “Про освіту”, вимоги МОН України щодо нормативного змісту 
підготовки фахівців-бакалаврів, взято до уваги міжнародний досвід і рекомендації профільних асоціацій ACM та 
IEEE від 2013 року, рекомендації Ради з конкурентоспроможності індустрії ІКТ від 2014 року. Враховано також 
основні проблеми вищої освіти України та потребу інтеграції в європейський простір в рамках Болонського процесу.
Однією з особливостей майбутньої освітньої програми є навчання не тільки фаховим дисциплінам з комп’ютерних 
наук, системного аналізу та бізнес аналітики, але й надання навичок з створення нових підприємств та ведення 
бізнесу в галузі ІТ. Для досягнення цього відбувається тісна співпраця з викладачами Львівської бізнес школи, яка 
структурно входить до складу УКУ. Співпраця з провідними ІТ компаніями Львова та України, а також тісна 
комунікація з Львівським ІТ кластером, дозволяють залучати студентів програми до виробничої практики над 
реальними проектами, а згодом - надавати їм робочі місця за спеціальністю.
Дефіцит у 2017 році складав практично 100 тис. фахівців в ІТ-експорті та майже 70 тис. на внутрішньому ринку (дані 
Ради з конкурентоспроможності індустрії ІКТ). Кластер ІТ та бізнес-послуг міста Львова на сьогодні включає 
консалтингові послуги, послуги з розробки програмного забезпечення, управління базами даних та інформацією, 
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став одним з двох ключових кластерів розвитку міста. 

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

При розробці ОП враховано зарубіжні освітні програми зі спеціальності. У найкращих університетах Європи та США 
поєднують технологічну та бізнес освіту. Напрямки і особливості освітніх програм зумовлені дослідницькими 
традиціями та суспільними потребами країни. У Канаді, Австралії, Великій Британії та у багатьох країнах Європи 
такі програми зазвичай сформовані та пропонуються на рівні бакалавра з інформаційних бізнес технологій (BS in 
Information Business Technology). У США подібні програми пропонуються на рівні магістра. Система вищої освіти в 
США є більш гнучкою, при виборі студентами освітніх траєкторій пропонують основну програму (major) та 
додаткову (minor), що дозволяє студентам самостійно вибирати різні поєднання, зокрема і технологій з бізнесом. В 
США велика кількість університетів пропонують такі інтегровані програми на рівні бакалаврату, наприклад 
бакалаврська програма «Business Analytics and Information Technology» від Rutgers University, бакалаврська 
програма «BS in Business Administration» від Carnegie Mellon. Дуже показовим є приклад творення нового 
університету у Нью Йорку – CornellTech (https://tech.cornell.edu/), де кожна програма твориться у поєднанні 
інженерної складової, бізнес складової та правової складової. За задумом ідеологів університету, таке поєднання 
дозволить сформувати специфічну креативну, інноваційну атмосферу для творення стартап середовища. Ці 
тенденції у формуванні освітніх програм мають продовження і в програмі з системного аналізу УКУ. 

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

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 124 «Системний 
аналіз» на момент розробки ОП та отримання ліцензії МОН був відсутнім. 

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

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 124 «Системний 
аналіз» на момент розробки ОП та отримання ліцензії МОН був відсутнім. 
Під час формування ОП враховувалися вимоги Національної рамки кваліфікацій для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, що відповідав шостому (на сьогодні сьомому) кваліфікаційному рівню.  Відповідно до цього 
рівня ОП забезпечує формування таких компетентностей, як “здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
вирішувати  практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних наукових теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов”. 
Результати навчання в межах освітніх компонентів, зазначених в ОП, досягаються шляхом внесення до силабусів 
навчальних дисциплін відповідних компетенцій та практичних результатів навчання, що визначені як ОП, так і 
додатковими компетентностями і практичними результатами навчання. 
Після розробки остаточного варіанту ОП здійснено перенесення зазначених результатів у силабуси навчальних 
дисциплін. Основним призначенням силабусу навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти та 
інших учасників освітнього процесу зі змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання. На 
підставі силабусу навчальної дисципліни розробляється інше методичне забезпечення, в т.ч. конспекти лекційних 
занять, методичні вказівки, рекомендації тощо. Досягненню результатів навчання сприяє також щосеместрове 
проведення опитувань студентів щодо якості освітніх компонентів навчальних дисциплін та викладацької 
майстерності. Дисципліни для вільного вибору студентів зі спеціалізації надають змогу здійснення поглибленої 
підготовки за фахом. Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету та дисципліни Світоглядного ядра 
(стосується вступників з 2019р.), формують м’які навички та світоглядні позиції здобувачів освіти.

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)?

178

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

62

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

Освітні компоненти ОП дозволяють досягнути цілі - сформувати інтегральну компетенцію "Здатність формувати та 
розв’язувати складні задачі/проблеми у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, що передбачає 
тісний зв'язок із бізнес процесами компаній/організацій, їх оптимізацією та автоматизацією у час цифрової 
трансформації бізнесу та роботи в умовах невизначеності".
Обов'язкові дисципліни відповідають об'єкту вивчення інформаційних систем, технологічних процесів, 
комп'ютерних програм, складних систем управління процесами компанії, підприємства, організації. 
Наприклад, освітні компоненти професійної підготовки: основи програмування, дискретна математика, 
математичний аналіз, об'єктно-орієнтоване програмування, алгоритми та структури даних, теорія ймовірностей та 
математична статистика, лінійна алгебра, економетрика, організація баз даних, відповідають теоретичному змісту та 
фундаментальній підготовці фахівця із системного аналізу, готового працювати в умовах змінного середовища, 
невизначеності та розв'язання складних задач. 
ОП "ІТ та бізнес-аналітика" має суміжну за 12 - тою галуззю знань ОП - 122 "Комп'ютерні науки" на факультеті 
прикладних наук. ОП відрізняється тим, що вдало поєднує математичну, технологічну та бізнесову складові. Додати 
бізнес складову вдається завдаки долученню до предметної області через вибіркові компоненти курсів з бізнес-
аналізу, прогнозування та дослідження операцій, принципи роботи з даними, операційний менеджмент, 
маркетингова аналітика, тощо.

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

Відповідно до Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін 
(https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-vybirkovi-
dystsypliny.pdf ), починаючи з третього семестру навчання, студенти програми "ІТ та бізнес-аналітика" мають 
можливість обирати дисципліни на вибір від програми (ДВВ) та від інших програм Університету (ДВВУ). З кожним 
семестром кількість дисциплін на вибір збільшується. Окрім цього, ФПН надає інші можливості у форматі літніх та 
зимових шкіл, де студенти можуть отримати кредити. Процедура перезарахування https://cutt.ly/3gzC5Wc

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

В УКУ діє Положення про реалізацію здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://cutt.ly/lgzXwlH відповідно до якого здобувачі мають можливість реалізувати свої права на вибірковість.
На ОП є можливість обрати дисципліну із блоку загальної підготовки - дисципліна вільного вибору університету 
(ДВВУ) обсягом 3 кредити ЄКТС та вибіркова дисципліна зі спеціалізації (ДВВ), обсягом 5 або 6 ЄКТС. Перелік 
пропозицій ДВВУ формується із курсів, які пропонують кафедри всіх факультетів. До переліку таких дисциплін 
належать блоки суспільних наук, соціально-економічного напрямку, економіки та бізнесу, гуманітарного напрямку, 
менеджменту.
Перелік пропозицій ДВВ формує факультет, враховуючи компетенції випускника, актуальні тренди на ринку праці 
та очікувані запити ІТ індустрії.
На факультеті прикладних наук описана процедура запису на курси із спеціалізації - памятка 
https://cutt.ly/zgzCwCO
Процедура вибору навчальної дисципліни відбувається через автоматизовану систему Деканат, в особистому 
кабінеті студента http://dekanat.ucu.edu.ua/. На момент вибору кожен студент має в доступі такі дані: назву 
дисципліни, обсяг, відомості про викладача, силабус курсу, форму підсумкової звітності, ліміт кількості студентів на 
дисципліну, мінімальну кількість студентів, за якою дисципліна буде викладатись, кількість студентів, які вже 
записалися.

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

ОП та навчальний план спеціальності передбачають практичну підготовку через навчальну та проєктно-
технологічну практики.
Навчальна практика готує здобувачів до вивчення курсу "Життєвий цикл програмного забезпечення" та дозволяє 
сформувати свої індивідуальні потреби та запити при виборі ролі та напрямку в практичній складовій курсу. 
Зокрема, студенти ознайомлюються із однію із ролей в команді розробки програмного забезпечення.
Для ОП 2019 та 2020 років цю практику скасовано, враховуючи більшу цінність інших освітніх компонент.
Проєктно-технологічна практика вже дозволяє здобувачеві апробувати, застосувати на практиці в компанії здобуті 
на ОП знання, вміння, навички та здобути нові. Метою практики є стимулювати студентів до пошуку програм 
стажування, інтернатури, часткової зайнятості. 
У підсумку здобувачі під час практики працюють в командах в компаніях, є долучені до виконання завдань над 
реальними проєктами, контактують із відділами та підрозділами, дізнаються про організаційну структуру компанії. 
Щодо завдань, студенти дізнаються як саме працюють процеси розробки та функціонування інформаційних систем в 
кожній компанії, якими є політики, робота із клієнтами, тощо. Для проходження практики здобувач має можливість 
сформувати індивідуальне завдання та виконувати його продовж терміну практики.

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

В ОП передбачено такі компоненти: дисципліни циклу загальної підготовки (Історія європейської цивілізації, 
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Християнство: джерела, ідеї та практика, Англійська мова, Методи навчання і критичне мислення, Комунікації та 
академічне письмо, Соціальне підприємництво, також дисципліни ДВВУ у 3,4,5,6,7 семестрах та Іноземна мова 
(літня школа)). Також компоненти цих навичок передбачені у двох практиках та під час державної атестації на 4 
курсі.
Також соціальні навички здобувачі формуються завдяки форматам навчання, які застосуються на ОП. Викладачі 
часто готують завдання курсів із командною роботою. В таких умовах здобувачі здобувають загальні та фахові 
компетенції із соціальними одночасно. 
Додатковими можливостями для здобувачів набути соціальні навички є різні активності на факультеті та поза ним. 
Серед таких: студентські клуби, їх організація та ведення, літні школи для школярів, участь в хакатонах, змаганнях 
із розвязку бізнес-кейсів, технологічні челеджі.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

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

Щороку Сектор моніторингу якості освіти проводить опитування студентів (Блок 1, Самооцінка студента, параметр 
«Моя самостійна підготовка у вивченні дисципліни»). Питання реального обсягу навантаження обговорюють також 
зі студентами викладачі та керівник програми. Це питання обговорюється факультетом, викладачами та 
студентами. За підсумками узгоджують між собою обсяги завдань, зокрема обсягів та складність завдань, 
проведення проміжного контролю на курсі. На самостійну роботу відведено 68% часу відповідно до навчального 
плану.

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

За ОП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

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://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/it_ba_2/

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

На сайті вступ УКУ (https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/it_ba_2/) зазначені всі вимоги до вступників, перелік 
сертифікатів ЗНО, вагові коефіцієнти при обчисленні конкурсного балу 
https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/sertyfikaty-zno-ta-prohidni-baly/
Для визначення майбутніх студентів, які матимуть фінансову підтримку, ФПН проводиться Стипендійний конкурс в 
три етапи (https://apps.ucu.edu.ua/get-scholarship/):
І етап - тестування на задачі з математики та економіки. Програма онлайн-тестування розробляється відповідно до 
очікуваного профілю вступника ОП "ІТ та бізнес-аналітика".
ІІ етап - виконання профільних завдань на логіку, математичні знання, профорієнтаційні тести.
ІІІ етап - проведення співбесіди з вступником.
Інструмент Стипендійного конкурсу для ОП дозволяє вступникам краще зрозуміти очікувані вхідні знання та 
здібності, які пізніше у процесі навчання будуть релевантні до освітніх компонент, особливо на 1 році навчання. Цей 
конкурс є елементом рекрутингової діяльності факультетут та ОП.

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

При переведенні студентів з інших ЗВО /поновленні на навчання в УКУ, при визнанні результатів навчання, 
керуємося п.15.6 Положення про освітній процес в УКУ: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-osvitnij-protses-02.05.2019-r..pdf , яке є в публічному доступі на 
сайті академічного відділу: https://academic.ucu.edu.ua/nms/norms-ucu/

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

Приклад поновлення на навчання студента Костянтина Грицюка на ІІ курс програми "ІТ та бізнес-аналітика".
На підставі поданої академічної довідки з попереднього ЗВО, були визначені дисципліни, кредити та результати, які 

Сторінка 8



були перезараховані за дисципліни 1 курсу програми, а також, дисципліни з яких необхідно було скласти академічну 
різницю в терміни визначені деканатом.

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

При визнанні результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, керуємося п.2.11 Положення про порядок 
реалізації студентами ВНЗ УКУ права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-vilnyj-vybir-dystsyplin2.pdf )
Також, для учасників освітнього процесу на порталі УКУ розміщена пам'ятка: 
https://sites.google.com/ucu.edu.ua/portal/helpdesk/apps/recalculation?authuser=0

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

Приклад перезарахування кредитів та результатів здобутих під час проходження курсів «Secure E-Governance» в 
рамках літньої школи при Tallinn University of Technology 
https://docs.google.com/document/d/1PVJ8yqHxFLRNzMxjHge4dX6bD6fz49Kn/edit#heading=h.30j0zll
процедура наступна:
1. студент подає в деканат документ, який підтверджує проходження курсу та особисту заяву про зарахування 
кредитів та результатів, здобутих під час проходження неформальної освіти
2. деканат розглядає подані документи на відповідність до навчальних дисциплін ОП та здобутих студентом 
компетенцій у неформальній освіті
3. за результатами розгляду, у випадку прийняття позитивного рішення (за погодженням керівника ОП), видається 
розпорядження декана факультету "Про зарахування кредитів студенту факультету прикладних наук"

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 на ОП вказані у силабусі кожного курсу. Залежно від потреб контенту курсу викладач 
обирає ті чи інші методи навчання та викладання. 
Частими є формами викладання на ОП є такі: лекції, практичні, семінарські, лабораторні роботи. На кожному курсі 
ОП застосовуються командні завдання. На курсах Алгоритми та структури даних застосовується підхід 
перевернутого класу та активного навчання, на курсах ТІМС та Лінійна алгебра - метод активного навчання. 
Детальніше можна дізнатися у силабусах курсів. https://cutt.ly/YhqXGtP
https://cutt.ly/6hqXXpQ

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?

Більшість курсів є інтерактивними, що дозволяє студентові активно брати участь у навчальному процесі. 
Викладання та навчання на ОП побудовані на принципі взаємної відповідальності між викладачем та студентом. Це 
реалізовано через можливість студентів брати участь у формуванні силабусу курсу. На першому занятті на початку 
семестру викладачі ОП обговорюють зі студентами контент курсу. Якщо у студентів, зокрема старших курсів, є 
потреба у додаткових темах, завданнях, форматах навчання, то викладач бере до уваги такі потреби та враховує на 
курсі, вносить правки до силабусу. 
Важливим методом навчання для здобувачів особливо 1та 2 років навчання є консультації із викладачем курсу та 
асистентом викладача, тьюторами ОП. На таких зустрічах можна дізнатися якими є потреби студента, побачити 
можливі труднощі при вивченні дисципліни, надати поради як краще організувати свій час, тощо.
За кожною групою студентів закріплені викладачі-тьютори, завданням яких є допомогти студентові зорієнтуватися 
в навчальному процесі, а також обирати свою траєкторію навчання через вибір вибіркових дисциплін.
Курси, які читаються в межах програми, мають своє відображення  у системі CMS, що удоступнює для студентів 
матеріали, потрібні для опанування дисципліни і є ще одним зручним майданчиком для навчальної комунікації 
(зокрема має дуже зручні параметри для оцінювання і коментування письмових робіт).
Двічі на рік проводиться опитування студентів, в перелік питань входить і оцінювання методів навчання. 
https://cutt.ly/nhwwQA8

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

Академічна свобода проголошена в УКУ як основоположний принцип  інституційної діяльності. 
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/3-polozhennya-pro-duhovnu-
gromadyansku-j-akademichnu-svobodu.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
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content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf
Це проявляється зокрема в тому, що викладачі, яким довірено здійснювати освітній процес, вільні у виборі різних 
способів подання навчального матеріалу. 

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 *

Основним документом, що забезпечує всі перелічені потреби здобувача є силабус курсу. 
Викладач дисцпліни надає цей документ на затвердження Вченої ради факультету. Студенти на початку курсу - на 
першому занятті - ознайомлюються із цим. При потребі вносяться незначні зміни залежно від потреб та коментарів 
здобувачів. На другий тиждень навчання кожен силабус курсу є остаточним та містить всі необхідні для здобувачів 
дані. 
Також в системі https://cms.ucu.edu.ua/ розміщено на кожен курс всі основні елементи силабусу, прописані завдання 
курсу, їх критерії оцінювання, тощо

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

Розуміючи цінність та значення для підготовки фахівців із системного аналізу наукової складової, факультет та ОП 
забезпечує такі можливості. 
Спершу поєднання навчання та дослідження було зроблено на двох курсах - "Алгоритми та структури даних" та 
"Теорія ймовірностей та математична статистика" для здобувачів 2 курсу. Викладачі дисциплін включили до 
силабусів курсів міждисциплінарне дослідження ad fontes та спільно консультували студентів при виконанні. Таким 
чином вдалося об'єднати зусилля та отримати добрі результати. Одне із таких досліджень було представлено 
здобувачками ОП - Лівочка Анастасія та Попович Ірина на міжнародному конкурсі - New Economic Talent 
Тhttps://www.cerge-ei.cz/news/new-economic-talent-2020. 
Після відкриття Лабораторії Машинного навчання ФПН УКУ, можливість поєднання із науковими дослідженнями 
зросла. Так зараз до проєкту Лабораторії залучена Гаркот Софія, здобувачка 3 курсу ОП.
Актуальне науково-популярне дослідження провели здобувачки Лівочка Анастасія, Либа Ярина та Ракус Софія 
https://www.lvivlab.com/covid-market

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

ФПН практикує обговорення курсів за підсумками навчального року. З цією метою проводиться зустріч за участю 
декана факультету, керівників програм, завідувачів кафедр чи представників кафедр, викладачів із професійного 
кола ОП, стратегічних партнерів та інших компаній ІТ індустрії.
На такій зустрічі кожен викладач проводить презентацію своєї дисицпліни, демонструючи присутнім контент курсу 
(перелік тем, види завдань, використовувані джерела). Після проводиться обговорення із учасниками та збирається 
загальний відгук. Як результат, викладач отримує коментарі, поради, уточнення, рекомендації від колег та індустрії. 
Додатковою користю таких зустрічей є можливість для кожного викладача актуалізувати місце та значення курсу 
для контретної ОП, зв'язки із іншими освітніми компонентами.

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

Положення про академічну мобільність https://cutt.ly/AhqVzEC
Сектор міжнародних академічних зв’язків оголошує конкурс на участь в програмах міжнародної студентської 
мобільності. Кожен студент має право взяти участь у конкурсі і, за умови успішного проходження, навчатись один 
семестр за кордоном в одному з європейських університетів в рамках програми “Еразмус+”. 
На програмі такої мобільності була здобувачка Зубик Ольга у весняному семестрі 2019/2020 н.р.
Для студентів і викладачів Університету існують додаткові можливості (https://cutt.ly/8hqVvG9; 
https://cutt.ly/thqVbs3).
На підставі двосторонньої угоди із Чеським технічним університетом, Прага, Чеська Республіка, перебуває на 
навчанні за кордоном здобувачка ОП Лівочка Анастасія. 
Викладачі ОП також мають можливість удосконалювати майстерність викладання під час мобільності. Притула 
Ярослав:  Erasmus Mobility в університеті Бамберга, поїздка до Wuerzburg University, Augsburg University для 
вивчення можливостей співпраці та формування мобільностей між УКУ на універистетами Баварії. Клебан Юлія 
була на мобільності в університеті Бамбергу в листопаді 2019 року. 
Викладач ОП Молчановський Олексій мав досвід - поїздка для вивчення можливостей співпраці, Технічний 
Університет Ейндговену, Нідерланди, брав участь в освітній конференції OEB (Берлін, Німеччина), 30.11-02.12.2019. 
Викладачі ОП Фединяк Степан та Клебан Юлія були на освітній поїздці в США, відвідували американські коледжі 
для вивчення досвідів викладання та пошуку можливостей співпраців в квітні 2019. 

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?
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Навчальні дисципліни містять такі форми контрольних заходів :
складання письмового іспиту,
проєктну роботу,
семестрові індивідуальні завдання
Всі контрольні заходи дозволяють поєднати кілька компетенцій та забезпечити зв'язки між освітніми компонентами 
за форматом.
Види контролю знань студентів:
- поточний: оцінюється робота на семінарах/практичних/лабораторних заняттях, виступи, захист лабораторних 
робіт, виконання практичних завдань, тести;
- проміжний: аудиторні контрольні роботи, колоквіуми, тести; 
- підсумковий: екзамени, заліки, диференційні заліки, курсові роботи. 

Види контролю знань студентів:
- поточний: оцінюється робота на семінарах/практичних/лабораторних заняттях, виступи, захист лабораторних 
робіт, виконання практичних завдань, тести;
- проміжний: аудиторні контрольні роботи, колоквіуми, тести;
- підсумковий: екзамени, заліки, диференційні заліки, курсові роботи.

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

При оцінюванні знань студентів, викладачі керуються Положенням про порядок оцінювання знань здобувачів 
вищої освіти (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-
otsinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity.pdf ), в якому зазначені форми контролю та критерії оцінювання 
знань студентів.
Також, з кожної дисципліни є силабус, в якому викладач чітко вказує критерії оцінювання знань та досягнень 
студентів. При виборі форм контролю та визначення критеріїв оцінювання, викладач керується вище зазначеним 
положенням.

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання для здобувачів освіти містяться в силабусі курсу, який, протягом 
двох тижнів від початку навчального семестру, викладач розміщує в каналі курсу на CMS.
Також, Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-zdobuvachiv-vyshhoyi-
osvity.pdf), яке розміщене на офіційному сайті академічного відділу (https://academic.ucu.edu.ua/nms/norms-ucu/) 
доступне для ознайомлення всім здобувачам освіти.

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

На час розробки ОП та на час подання ОП на ліцензування стандарт був відсутній.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про порядок оцінювання знань студентів, яке 
розміщене на офіційній сторінці Університету.
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-
otsinyuvannya-znan-studentiv.pdf

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

У пункті 10.3 Положення про освітній процес (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-protses.pdf) йдеться про те, що студенти є ознайомленими із 
політиками Університету, які стосуються списування та плагіату. Всі студенти на початку навчального року письмово 
зобов’язуються дотримуватись цих політик.
Відповідно до пунктів 10.4 - 10.6, якщо під час проведення контрольних заходів із дисципліни чи іншого виду робіт, 
викладач помітив факт плагіату чи списування, то він подає доповідну записку про цей факт в деканат. Якщо факт 
списування був підтверджений деканатом, то студентові виноситься догана із занесенням в особову справу. Якщо 
факт плагіату повторився, то студента відраховують з числа здобувачів Університету після подання керівником 
програми доповідної записки в деканат.
У пункті 12.2.1 Права здобувачів вищої освіти (цього ж Положення) йдеться: оскарження дій органів управління 
Університету та їхніх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників. У разі виникнення між 
студентом і викладачем непорозуміння або конфліктної ситуації студент має право звернутися з клопотанням до 
деканату. Розглядають таке звернення лише за умови, що студент спільно з викладачем і представником деканату 
доклав належних зусиль для самостійного залагодження конфлікту.

Сторінка 11



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

Порядок ліквідації академічної заборгованості детально описано в розділі 3 “Положення про порядок оцінювання” 
(https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-otsinyuvannya-znan-
zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity.pdf ). В Положенні прописані конкретні терміни ліквідації академічної заборгованості, 
склад екзаменаторів. Терміни визначені таким чином, щоб студент мав достатньо часу підготуватися до перездачі 
іспиту.

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

У розділі 6 (Розгляд апеляцій) Положення про Екзаменаційну комісію (https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya-pro-ekzemenatsijnu-komisiyu.pdf ) 
описано порядок подання та розгляду заяви студента, який не погоджується з оцінкою.
Згідно з п.12.2.1 Положення про освітній процес в УКУ, в разі виникнення між студентом та викладачем 
непорозуміння або конфліктної ситуації, студент має право звернутися з клопотанням до деканату. Розглядають таке 
клопотання лише за умови, якщо студент спільно з викладачем і представником деканату доклав належних зусиль 
для самостійного залагодження конфлікту. 
До цього часу прикладів не було.

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

Перелічені нижче документи можна знайти на сайті: https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/
- Положення про запобігання плагіату та інших видів порушення академічної доброчесності й коректне 
застосування цитат в освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності Вищого навчального закладу 
"Український Католицький Університет" (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf)
- Порядок використання системи Unicheck у ВНЗ  "Український католицький університет" (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf)
- Пам'ятка про етос УКУ (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-
pro-etos-uku.pdf)

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

Програма користується ресурсом перевірки на плагіат Unicheck. УКУ передплатив можливість користуватися цим 
ресурсом на всіх програмах. (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Poriadok_Unicheck_2019.pdf) Порядок використання системи Unicheck у ВНЗ  
"Український католицький університет".
Окрім того УКУ розпрацювало процедуру протидії академічній недоброчесності, яка описана в Положення про 
запобігання плагіату та інших видів порушення академічної доброчесності й коректне застосування цитат в 
освітньому процесі, науково-педагогічній і науковій діяльності Вищого навчального закладу "Український 
Католицький Університет"  (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf)

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

Від початку існування УКУ академічна доброчесність була однією із ключових характеристик навчального процесу. 
Академічна доброчесність є частиною корпоративного етосу УКУ (п.9 Загальних принципів Пам’ятка про етос УКУ  
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-uku.pdf). Про це 
завжди комунікується в інформаційних матеріалах про УКУ, під час рекрутингової кампанії, під час днів відкритих 
дверей.
Адміністрація УКУ спільно з студентським самоврядуванням формують політику щодо академічної доброчесності. 
Студентське самоврядування самостійно проводить власні заходи з популяризації академічної доброчесності як 
серед студентів УКУ так і серед студентів інших ЗВО, а також для абітурієнтів. (Дні академічної доброчесності).
А також: https://ucu.edu.ua/news/pro-rezultaty-proektu-spryyannya-akademichnoyi-dobrochesnosti-v-ukrayini-saiup/
Кожен силабус курсу містить опис політик курсу, де зазначено, що жодні форми порушення академічної 
доброчесності не толеруються і, у випадку таких подій, реагування відповідно до Положення https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf

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

У випадку виявлення фактів порушення академічної доброчесності здобувачами ОП, факультет керується 
Положенням УКУ https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/sites/26/2018/05/Polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist.pdf, пункт 5.
Зокрема це реалізовано через такі кроки:
1) у випадку виявлення факту порушення академічної доброчесності, викладач готує доповідну записку на ім'я 
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декана факультету
2) декан розглядає доповідну
3) дана ситуація розглядається на засіданні Вченої ради факультету
4) за результатами розгляду та голосування, приймається відповідне рішення про попередження студента
5) студент отримує лист-попередження (особисто/на мейл) за підписом декана факультету
Серед студентів ОП були виявлені випадки порушення доброчесності:
- Дмитришин Марія (лютий 2019)
- Загартовський Марк, Воробчук Аліна (грудень 2019)
- Муравецька Ярина, Романчук Софія, Мацьків Оксана (червень 2020)
приклад https://docs.google.com/document/d/17Sdc1sved_mH9wMcp0AxPvjMgIP21q9m/edit

6. Людські ресурси

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

Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників описано у таких документах:
- Кадрова політика Українського католицького університету
- Перелік вакантних посад, призначення на які здійснюються за конкурсом
- Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
- Положення про професійно-кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду науково-педагогічних працівників
- Положення про адаптацію нового працівника
Ці документи є у доступі на https://ucu.edu.ua/about/ofitsijna-informatsiya/ .
При конкурсному обранні на посаду для викладачів ОП переваги надаються особам, які:
- вільно володіють українською та англійською мовами (чи іншими офіційними мовами Європейського Союзу);
- демонструють високу цифрову грамотність;
- мають досвід навчання, роботи за фахом чи стажування за кордоном;
- практикують інноваційні методи викладання та навчання;
- розуміють місце свого курсу у профілі ОП та звязки із іншими дисциплінами;
- виявляють розуміння місії Університету і готовність брати участь у її здійсненні.
Для ОП важлива готовність особи відповідати на цілі та задачі факультету та ОП. Практикується проведення 
предентами на заміщення вакантної посади відкритого семінару, лекції чи воркшопу для факультету прикладних 
наук.
Нові викладачі залучаються до орієнтаційної сесії з метою адаптації до нового місця праці. 

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

Роботодавці залучені до освітнього процесу ОП у кілька способів.
Надання консультацій та рекомендацій під час зустрічей-обговорень дисциплін освітніх програм факультету.
Долучення до викладання курсів у якості запрошених лекторів на кілька тем курсу, наприклад під час викладання 
освітніх компонент: економічний аналіз, соціальне підприємництво, економетрика, фінанси, аналіз бізнес-процесів.
Повноцінне викладання дисциплін для здобувачів, зокрема на 3 та 4 курсах, у блоці обов'язкових вибіркових 
дисциплін із спеціалізації. Наприклад, життєвий цикл програмного забезпечення, бізнес-аналіз, прогнозування та 
дослідження операцій, ризик менеджмент, аналіз бізнес-рішень

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

Найбільш актуальну інформацію про залучення до викладання на ОП цього кола осіб можна знайти на офіційній 
сторінці факультету прикладних наук УКУ в соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/csatucu
Основними формами залучення є: запрошені лектори на тему чи кілька під час викладання курсу, викладання 
цілого курсу, викладання інших освітніх компонент та позааудиторної діяльності, проєктної роботи в Лабораторії 
машинного навчання факультету прикладних наук УКУ.

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

Щороку науково-педагогічні працівники УКУ можуть отримати стипендію за значні досягнення у науково-
педагогічній діяльності. Призначення такої стипендії регулюється Положенням “Про засади преміювання 
працівників Українського католицького університету” за виняткові досягнення у науковій праці” 
(https://cutt.ly/ihqHSx2).
Присуджується щорічна ректорська премія за наукові досягнення. Університет підтримує поїздки на конференції, 
організацію конференцій в Університеті та інші наукові комунікації; публікації наукових досліджень, перекладів. 
Викладачі мають змогу отримати підтримку на реалізацію проєкту згідно з Положенням про присудження 
дослідницьких ґрантів викладачам та іншим представникам ВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ» за підтримки благодійного фонду «ПОВІР У СЕБЕ» (https://cutt.ly/vhqHGeQ).
Викладачі ОП також мають можливість отримати професорські та викладацькі стипендії від жертводавців УКУ та 
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факультету. Серед таких: Гринів Ростилав, Фединяк Степан, Романюк Андрій.
Велику роботу проводить підрозділ УКУ Центр навчальних та інноваційних технологій. Серед останнього було 
проведено підготовку викладачів до нових умов викладання під час карантину https://cutt.ly/ahqHC8r
Також Центр на постійній основі надає різноманітну допопогу у формі зустрічей, вебінарів, записаних відео 
матеріалів, які дозволяють викладачам вдосконалювати викладацьку майстерність. 
З вересня 2020 року запрацював Науковий фонд УКУ https://cutt.ly/dhqH8dv, що сприятиме більш активному 
розвиткові наукової діяльності викладачів. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Викладачі ОП "ІТ та бізнес-аналітика" проходять періодичне підвищення кваліфікації (https://cutt.ly/jgLu9l9) 
відповідно до Положення про підвищення кваліфікації викладачів (https://s3-eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf) як в 
рамках УКУ через Школу підвищення викладацької майстерності Центру навчальних та інноваційних технологій 
УКУ (ЦеНІТ), так і поза УКУ, у тому числі через участь в програмі міжнародних обмінів Erasmus+. ЦеНІТ регулярно 
проводить семінари та тренінги (часто із залученням професіоналів з інших навчальних закладів, в тому числі 
закордонних) для викладачів з метою формування навичок із створення е-курсів, навичок цифрової та 
інформаційної грамотності, а також підтримки і розвитку викладацької майстерності й наукових комунікацій.
В УКУ було запроваджено нове Положення про щорічну відзнаку "Викладач року", яку отримав викладач курсів ОП 
"Теорія ймовірностей та математична статистика" та "Лінійна алгебра" Гринів Ростислав

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має у своєму розпорядженні 5 сучасних корпусів, у яких розташовані колегіум, авдиторії, конференц-
зали, їдальні, комп’ютерні класи, приміщення для кафедр та деканатів, каплиці, телерадіостудія, читальні зали 
бібліотеки, музей, публічний культурний простір, дитяча зона, кафе, книжкова крамниця, виставкові зони, 
адміністративні приміщення, коворкінги тощо. Навчання студентів ОП здійснюється в Академічному корпусі (вул. 
Козельницька, 2А)
УКУ забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів ВО до користування бібліотечними фондами. Науково-
педагогічні працівники і студенти ОП мають доступ до користування різних бібліотечних колекцій. Бібліотека УКУ 
забезпечує своїх читачів електронними ресурсами, доступ до яких відбувається з будь-якого комп’ютера на території 
університетського містечка.
За потреби ОП бібліотека здійснює закупівлю необхідної літератури для користування студентами та викладачами.
Система CMS є доброю допоміжною платформою для навчання і консультування студентів. Забезпечення доступу до 
інтернету, а також наявність у кожній авдиторії обладнання для презентацій сприяють успішним результатам 
навчання. У доступі студентів є комп'ютерний клас, в якому відбуваються групові навчання з низки предметів. Разом 
з тим, на ОП частою є практика використання особистих ноутбуків студентами. Якщо у здобувача є технічні потреби 
ремонтувати власну техніку, відділ ІТ УКУ, за погодження із керівником ОП, може надати в тимчасове користування 
ноутбук УКУ на момент ремонту.

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?

Загальна інформація розміщена https://cutt.ly/YhqsELB
Додаткові можливості здобувачам освіти надає деканат студентського життя УКУ https://cutt.ly/khqsYHk. При 
університеті функціонують майже 20 різноманітних студ.організацій
Діє самоврядування студентів УКУ https://stucu-stuc.ucu.edu.ua/ Здобувачі ОП Ярослав Бойко (4 курс) та Марко 
Загартовський (3 курс) входять до складу парламенту стужентів УКУ https://stucu-stuc.ucu.edu.ua/parlament/
На ФПН протягом року організовуються ІТ-гуртки різних напрямків, на яких студенти мають можливість 
задовільнити свої інтереси та розвивати навички в обраному напрямку ІТ. Зокрема, діють такі клуби: 
Клуб з кібербезпеки, Клуб з робототехніки, Linux club, Клуб зі штучного інтелекту, Математичний семінар, Клуб 
розробки ігор, Клуб алгоритмічного програмування
Здобувачі ОП Угера Андрій (4 курс) і Татош Софія (2 курс) є членами Вченої ради факультету 
https://cutt.ly/0hqsnEy. На засіданнях ради студенти є долученими до обговорення та їх голос враховано при 
голосуванні по всіх питаннях житття факультету.
До складу ВР УКУ входять здобувачі освіти з числа студентів факультету через яких здобувачі ОП можливість подати 
заявку/потребу/звернення на засідання в межах компетенцій ВР УКУ.
Допомогу в питання оплати, оформленні документів та інших потреб студентам надає Відділ студентської 
документації https://sto.ucu.edu.ua/
Колегіум http://collegium.ucu.edu.ua/, при якому втілюється освітньо-формаційна програма "Християнська 
духовність у постмодерній добі" https://cutt.ly/Bhqsvk2

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

Для потреб здобувачів освіти діють:
- спортзал https://cutt.ly/LhqsDf8, на базі якого працює 8 спортивних секції
- в приміщенні колегіуму чергує медсестра, до якої, в разі потреби, студенти можуть звернутися за допомогою
- організована загальноуніверситетська розсилка щодо епідеміологічної ситуації. Студенти та працівники УКУ 
можуть стежити за оновленнями інформації у розділах Повернення на кампус (https://cutt.ly/chqsGOX) та COVID-19 
(https://cutt.ly/ghqsHBz)  на сайті УКУ.
- всі аудиторії і приміщення УКУ оснащені  антисептиками для рук та при вході в корпуси проводиться 
температурний скринінг. Впроваджено обов’язкове правило використання засобів індивідуального захисту (масок)
- у зв'язку з пандемією COVID-19 , з вересня було запроваджено щоденне обов'язкове опитування всіх працівників та 
студентів через чат-бот УКУ https://cutt.ly/BhqsZBB 
- керівництвом УКУ налагоджено співпрацю з лабораторією УНІЛАБ (https://www.unilab.com.ua)  для тестування на 
COVID-19 працівників і студентів УКУ  
- Аудиторії обладнані можливістю для синхронного онлайн-зв’язку та відеозапису занять. Таким чином кожен 
студент матиме можливість вибору бути в аудиторії фізично чи дивитись заняття онлайн
- Інструкції з запобігання поширенню вірусу та правила перебування розміщені в усіх аудиторіях, офісах та 
приміщеннях загального користування
- Кафедра клінічної психології спільно з Інститутом психічного здоров’я УКУ надають безкоштовні консультативні 
та психоосвітні послуги для студентів та працівників УКУ

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?

Програма "ІТ та бізнес-аналітика" запровадила систему тюторства, чи академічного порадництва з моменту 
заснування у 2017 році. Програма передбачає, що викладачі дисциплін для студентів 1 та 2 курсів є автоматично 
їхніми тьютороами. Тоді як на 1-му курсі це порадництво має соціальний характер і допомагає адаптуватися, на 2 
році навчання йдеться більше про формування особистих освітніх траєкторій та допомогу у формування кола 
академічних зацікавлень. 
Університет надає також підтримку у вигляді знижок в оплаті для студентів, які не мають змоги самостійно покрити 
витрати на навчання (більше про це: https://vstup.ucu.edu.ua/bakalavrat/otrymaty-stypendiyu/).
Також в університеті діє Центр психологічного консультування (https://ucu.edu.ua/news/tsentr-psyholohichnoho-
konsultuvannya-uku/). Відповідно до опитування Сектору моніторингу якості освіти, рівень
задоволеності студентів є високий. Зауваження щодо роботи тюторів неодмінно враховуються.

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)

У Відділі студентського життя створено підрозділ для роботи зі студентами, які мають ту чи іншу форму 
інвалідності. Цей підрозділ вивчає проблеми і старається їх мінімізувати, координуючи зусилля всіх підрозділів 
Університету на забезпечення підтримки студентів з інвалідністю. Цей аспект діяльності Університету висвітлено у 
спеціальних регулюючих документах:
https://sao.ucu.edu.ua/suprovid-osib-z-osoblyvymy-potrebamy/pidtrymka-studentiv-z-osoblyvymy-potrebamy/. Також 
сектор напрацював положення, що регулює питання навчання студентів з особливими потребами (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/Polozhennya-pro-organizatsiyu-inklyuzyvnogo-
navchannya-iz-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy3.pdf), затверджений на Вченій Раді Університету 25.03.2020р.
УКУ дбає, щоб забезпечити людям з інвалідністю доступність та зручність своїх приміщень. Згідно з вимогами 
ліцензійних умов Університет уклав договір з Підприємством об’єднання громадян «Центр професійної підготовки 
та інжинірингової діяльності» щодо проведення технічного обстеження університетських корпусів, а також 
консультацій на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення фахівцем, який 
має кваліфікаційний сертифікат. Згідно з висновками, використання приміщень усіх будівель є доступним для 
обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів ДБН В.2.2-17:2006.

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

У 2017 році було розроблено та затверджено Політики захисту вразливих осіб (протокол No13 від 22.05.2017 р.) та 
призначено Уповноважену Університету з прав уразливих осіб (https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Polityka-zahystu-vrazlyvyh-osib-UKU-2020.pdf). 
Політики включають в себе:
- глосарій;
- сферу застосування;
- правове регулювання;
- обов’язки Уповноваженого;
- обов’язки осіб, на яких поширюється дія Політик;
- порядок проведення розслідування жорстокого поводження з уразливими
особами;
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- відповідальність;
- перелік додатків.
Одне з основних своїх завдань УКУ вбачає в поширенні християнської етики праці та навчання. Це означає 
безкомпромісну боротьбу з усіма формами зловживань і вироблення у працівників і студентів духу служіння і 
солідарності. Зокрема про це йдеться в документі Етос Українського католицького Університету (https://s3.eu-
central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/4-pamyatka-pro-etos-uku.pdf)
Можна стверджувати, що такого негативного досвіду ми не мали.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

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

Положення про запровадження та розвиток освітніх програм https://cutt.ly/JhqJcMJ

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

Перегляд ОП "ІТ та бізнес-аналітика" заплановано у грудні-січні 2020/2021 рр. Для цього відбудеться зустріч із 
основнити компаніями-партнерами факультету прикладних наук УКУ, роботодавцями та іншими стейкголдерами 
(адміністрація університету). За підсумками зустрічі очікується перегляд ОП в блоках основних та вибіркових 
компонент програми, практичної підготовки здобувачів. 
Такий термін зумовлений тим, що завершиться повний цикл програми з викладання дисциплін та навчання 
здобувачів. Відкрите обговорення дасть можливість оцінити рівень досягнутих результатів за 4 роки. Також ми 
керуємося тим, як працював перегляд бакалаврської програми з комп'ютерних наук. Здобувачі ОП на момент 
самоаналізу приступають до написання дипломних проєктів, публічні захисти яких у червні 2021 року, що 
дозволить скласти думку про набір компетенцій, які були здобуті за 4 роки навчання. 
Останні зміни, що були зроблені в ОП в 2019 році були спричинені двома факторами: прийняття стандарту вищої 
освіти зі спеціальності 124 "Системний аналіз" 13 листопада 2018 року та впровадження в УКУ Світоглядного ядра - 
набору курсу для 1та 2 курсів навчання. Детальніше про Світоглядне ядоро УКУ https://cutt.ly/BhqKnAL

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

Здобувачі ОП мають формальні та неформальні можливості долучитися до перегляду ОП.
Студенти програми "ІТ та бізнес-аналітика" мають представництво у Вченій раді факультету. Через цей орган вони 
мають можливість поставити на обговорення та його провести на засіданні питання, ухвалити рішення в 
компетенціях ради про необхідні зміни до ОП. Прикладами рішень можуть бути переліки дисциплін, послідовність 
викладання курсів по роках та семестрах, висловити відгук на процес викладання загалом та щодо конкретного 
викладача. 
Іншим механізмом загальноуніверситетського рівня є представництво у Вченій раді УКУ, органах студентського 
самоврядування.
Факультет прикладних наук УКУ сповідує політику відкритості та взаємної відповідальності всіх сторін освітнього 
процесу на ОП. Систематично відбуваються зустрічі між викладачами та студентами. На них здобувачі мають нагоду 
відкрито повідомляти про свої протреби та побажання до ОП. Зазвичай наступними є формальні процеси 
врахування зауважень чи побажань до ОП, якості викладання курсів чи інших потреб.
Також добрим інструментом збору даних є систематичне опитування здобувачів УКУ про якість викладання. 
Підсумки цих опитувань надсилаються керівникам програм та деканам. Після аналізу ці питання обговорюються на 
засіданні Вченої ради факультету.

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

Права та обов’язки студентського самоврядування описані в п. 2 Положення про студентське самоврядування 
(https://cutt.ly/thqKSvI) Українського католицького університету. Зокрема, члени студентського самоврядування 
можуть вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу чи щодо навчальних планів та програм. 
Студентське самоврядування аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації 
навчального процесу та звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення.

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

Реалізація ОП має багато взаємодії із стейкголдерами. Налагоджена практика проведення зустрічей-обговореннь 
дисциплін ОП, щоб зрозуміти наскільки актуальними є знання та вміння, які формуються у навчальному процесі, 
для майбутніх роботодавців. 
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На цих зустрічах викладачі ОП представляють свої курси, іноді із повним переліком тем та завдань. Це дозволяє 
тримати в актуальності всі знання та вміння, які формує кодний освітній компонент. 
До викладання на ОП залучено представників професійного кола, що створює момент Win-Win стратегії: студенти 
отримують найактуальніші знання із ІТ та бізнес-середовища, фахівців компаній - розуміння фахової підготовки 
здобувачів та рівня складності задач, які вони можуть виконувати.
Завершалим циклом на ОП буде публічний захист дипломних проєктів. При написанні робіт роботодавці 
залучаються до консультування здобувачів на професійні та фахові теми, надають розлогі рецензії та рекомендації 
щодо покращення. До публічного захисту долучені експерти та фахівці з індустрії, представники відповідних 
напрямків з компаній-партнерів. Цей процес працює на факультеті та застосовується на інших двох програмах - 
бакалаврській з комп'ютерних наук та магістерській з наук про дані.

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

ОП "ІТ та бізнес-аналітика" проходить первинну акредитацію. Тому випускників на момент укладання самоаналізу 
ще немає. 
Разом з тим, на факультеті прикладних наук започатковано та працює процес комунікації із випускниками інших 
програм, що буде також працювати для цієї ОП.
На офіційному сайт факультету цьому присвячено окремий розділ https://apps.ucu.edu.ua/graduates/
Серед іншого, факультет опитує свої випускників про: 
Напрямки, у яких працюють, Розмір компаній, у яких працюють випускники, Рік навчання, під час якого 
випускники почали працювати/займатись дослідженням. Важливим моментом налагодження звязку із 
випускниками є те, що факультет створює умови для того, щоб вони продовжувати “допомагати” навчальному 
процесу. Наприклад, займатись менторською діяльністю, допомагати молодшим колегам, проводити курси чи 
клуби.

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

Під час реалізації ОП було здіснено такі заходи щодо покращення якості викладання та навчання на дисциплінах. 
Це стосується курсів Основи баз даних та Християнство. В обох випадках було зроблено заміну викладача. Щодо 
курсу Християнство, при виборі викладача було враховано також побажання та рекомендації від здобувачів ОП. 

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

ОП Інформаційні технології та бізнес-аналітика проходить первинну акредитацію.

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

На загальноуніверситетському рівні всі учасники академічної спільноти залучені до якості. Наприкінці семестру 
студенти заповнюють онлайн анкети-опитувальники про досвід навчання на курсах. 
Кожен викладач має базу даних про опитування по свої курсах та їх динаміку. Керівники програм та декани 
факультетів отримують повну інформацію про опитування по всіх курсах. Налагоджені процеси реагування на 
негативні оцінки на курси та викладачів. Важливим є момент розведення опитування про викладача, його 
педагогучгу майтерність та про дисципліну. 
Працівники факультету прикладних наук та викладачів ОП були долучені до процесів УКУ щодо процедур 
забезпечення якості.
Старший викладач Молчановський Олексій, викладач курсу "Алгоритми та структури даних" брав участь в 
удосконаленні анкети-опитувальника для щосеместрового опитування студентів щодо викладання курсів. 
Удосколанення було ініційоване спільнотою УКУ та факультетом прикладних наук з метою отримання якісних 
даних від здобувачів. Зокрема, мова йшла про замірювання вхідних та вихідних даних на початку та вкінці курсу, 
щоб зрозути яку саме цінність, знання, вміння, навички, сформував здобувач на кожному курсі. 
Інші викладачі ОП були залучені до робочих груп з розробки та напрацювання внутрішніх політик щодо якості. 
Зокрема, Гринів Ростислав та Клебан Юлія були в складі груп із розробки силабусу курсу. 

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

У ВНЗ “Український католицький університет” розробляється Внутрішня система забезпечення якості освіти, яка 
має на меті забезпечити платформу власного розвитку університету. Для напрацювання Внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти, створено робочу групу та визначено 7 основних Політик УКУ, які є складовими 
Внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти:
1. Політика у питаннях Етосу та цінностей, служіння - відповідальний: проректор із призначення та місії УКУ 
Маринович М.
2. Політика у питаннях академічної доброчесності і свободи, а також протидії академічному плагіату - 
відповідальна: керівник науково-організаційного відділу Пиріг М.
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3. Політика забезпечення якості освітньої діяльності з акцентом на студентоцентрованість - відповідальна: 
проректор з науково-педагогічної роботи Опацька С.
4. Політика розвитку наукової діяльності - відповідальний: проректор з наукової роботи Яськів О.
5. Кадрова політика - відповідальна: керівник відділу управління персоналом Кульчицька У.
6. Політика інтернаціоналізації - відповідальний: заступник проректора з науково-педагогічної роботи 
Шеренговський Д.
7. Інформаційна політика - відповідальна: проректор з розвитку та комунікації Климовська Н.
Водночас в УКУ працює Сектору моніторингу якості освіти УКУ, який 2 рази в рік проводить опитування студентів 
університету стосовно якості викладання та надання сервісних послуг структурних підрозділів університету, 
проводить опитування випускників, аналізує та формує звіти стосовно результатів опитування.

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?

Положення про освітній процес. (https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-
content/uploads/2020/01/Polozhennya-pro-osvitnij-protses.pdf)

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://apps.ucu.edu.ua/

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

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Profil-programy_Informatsijni-
tehnologiyi-ta-biznes-analityka.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильна сторона ОП - вдале поєднання математичної, технологічної та бізнесової складових. Аналіз трендів, 
очікуваних потреб на ринку праці наступних 5 років підтверджують, що синергія цих компонентів забезпечить 
випускникам успішну професійну кар’єру. Особливість фаху бізнес-аналітика в спроможності творчо комбінувати 
технічні та бізнесові рішення для інноваційної діяльності, трансформації бізнесу чи творення нових 
бізнесів/стартапів.  
В центрі процесів ОП студентоорієнтованість через якість. Якість забезпечує інтенсивна співпраця з ІТ індустрією від 
розробки ОП до випуску здобувачів (при написанні дипломних проєктів). Досягнути якості дозволяють внутрішні 
політики, правила УКУ (щосеместрове опитування рівня та якості викладання дисциплін, адаптація анкет-
опитувальників до потреб викладачів та здобувачів для вдосконалення освітнього процесу). Якість освітнього 
середовища ОП підсилюють неформальні правила (відкритість, спільнотність на факультеті). Досвід показав дієвість 
та важливість періодичного обговорення досвіду навчання студентів на регулярних зустрічах викладачів 
факультету, спільних зустрічах студентів та викладачів.
Добре працює гнучкий підхід до вибіркової компоненти ОП. Меню вибіркових курсів формується спільно 
факультетом, фахівцями з індустрії, експертами з компаній-партнерів, враховуються відгуки, запити здобувачів. 
Програма з комп’ютерних наук факультету вдало доповнює ОП та розширює меню вибіркових курсів, щоб надавати 
актуальні компетенції фахівцеві із системного аналізу. Вдалою є співпраця з Центром підприємництва УКУ та 
напрацьований спільний курс “Акселераційна програма”. Студенти отримують унікальну можливість зробити перші 
кроки у творенні стартапу за менторства досвічених підприємців.  
Реалізація ОП має багато взаємодії із стейкголдерами. Налагоджена практика проведення зустрічей-обговореннь 
дисциплін ОП, щоб зрозуміти наскільки актуальними є знання та вміння, які формуються у навчальному процесі, 
для майбутніх роботодавців. До викладання на ОП залучено представників професійного кола, що створює момент 
Win-Win стратегії: студенти отримують найактуальніші знання із ІТ та бізнес-середовища, фахівців компаній - 
розуміння фахової підготовки здобувачів та рівня складності задач, які вони можуть виконувати. 
Досвід залучення викладачів з ІТ компаній часто показує складність їх адаптації до академічного середовища. 
Розуміючи цей момент, факультет створює умови супроводу таких курсів з боку штатних працівників або керівника 
програми. Зокрема, це відбувається через консультування укладання силабусу, вибору форматів завдань курсу, 
процесу оцінювання та підсумкового іспиту. 
На нашу думку, потребує перегляду актуальна програма практичної підготовки в ОП - проєктно-технологічна 
практика. На момент проходження цієї практики частина студентів вже мають досвід часткової зайнятості в ІТ 
компаніях, що ускладнює формування уніфікованого завдання практики.
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Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

У перспективі наступних років бачимо можливості масштабувати позитивні досвіди та процеси. Маючи ліцензію на 
50 місць, до 2020 року на ОП цілеспрямовано набір був 27 осіб. Це дозволило зрозуміти як реалізовується програма і 
чи вдається досягнути поставлених цілей по компонентах програми, навчальних та практичних аспектах підготовки 
здобувачів, сприйняття ринком праці. Отримавши позитивні відгуки від наших партнерів, успішно впровадивши 
змішане та дистанційне навчання, ми зрозуміли, що готові рости і  влітку цього року було прийнято рішення 
розширити набір до 50 студентів. В результаті, ми повністю заповнили ліцензійний набір з середнім конкурсним 
балом 196,76.
Наступними ініціативами, які плануємо втілювати  є надання студентам можливість вибирати більш сфокусований 
напрям через вибіркові дисципліни у поєднання з асистентством\роботою у дослідницьких проєктах, зокрема, у 
напрямках фінтех, аналітики даних, бізнес-аналізу. Це б дозволило розширити спроможність факультету залучати 
більше дослідницьких\консалтингових проєктів до Лабораторії машинного навчання факультету прикладних наук і 
одночасно дозволяло б втілювати принципи сервісного навчання (Service Learning) для студентів. Саме тому 
керівник ОП є лідером проєкту втілення сервісного навчання в УКУ, а сам проєкт є серед пріоритетних нарпямків 
розвитку УКУ.
Також, бачимо перспективу у розвитку позаудиторної діяльності (клуби, участь в змаганнях, конкурсах) дозволить 
розширити можливості співпраці із бізнес-середовищем та урізноманітнити практичний досвід студентів. Для цього 
ми, спільно з Центром підприємництва УКУ, Львівською бізнес школою, партнерськими компаніями 
напрацьовуємо механізми більшого залучення студентів до підприємництва чи в межах творення нових продуктів в 
існуючих компаніях, чи творячи нові стартапи.
Плануємо розвивати на ОП формат навчання за дуальною освітою. На момент укладання цього самоаналізу вже 
відомо про проєкт Положення про дуальну форму здобуття освіти від Міністерства освіти і науки України. 
Прийняття такого Положення дозволить нам працювати у встановлених правилах. У деякій мірі ознаки дуальної 
освіти має обов’язкова дисципліна 3 року ОП “Життєвий цикл програмного забезпечення”, де студенти отримують 
теоретичні та практичні складові за участі викладачів-практиків від компаній партнерів. Досвід показав, що вартує 
давати можливості студентам проходити вибіркову компоненту ОП на 3 та 4 курсах ОП у форматі дуальної освіти. 
Для реалізації цієї можливості ми ініціювали на стратегічній сесії Львівського ІТ Кластеру створення робочої групи 
для напрацювання механізмів втілення програми дуальної освіти в ІТ компаніях Львова. Першими важливими 
кроками, які ми вже пройшли є інформування команій про нові можливості та обговорення юридичних моментів 
співпраці в трикутнику університет-студент-компанія. 

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Прах Богуслав Антоні

Дата: 19.11.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Лінійна алгебра навчальна 
дисципліна

Лінійна алгебра.pdf VbGF1EdqIKD5Fs7l0
ApX7NdWe1vsZH3v

MGC5+iX7Uxc=

Мультимедійна аудиторія

Основи 
програмування

навчальна 
дисципліна

Основи 
програмування.pdf

C9xahfo2JcDq7KbB
GZ+0TdHVv9eITKR

LjXvaC2wM9nM=

Мультимедійна аудиторія

Економічний аналіз 1 навчальна 
дисципліна

Економічний 
аналіз_1.pdf

RdZFyp2raYNbX/a+
9iRPVEXJFgGj02Ql7

G6SSSu/L3I=

Мультимедійна аудиторія

Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика 

навчальна 
дисципліна

Теорія 
імовірностей та 

математична 
статистика.pdf

9pWSTl8McNs+VVf
qiHVPjGOGefJa+xX

RXoLFv/UEtBo=

Мультимедійна аудиторія

Алгоритми та 
структури даних

навчальна 
дисципліна

Алгоритми та 
структури 

даних.pdf

LOa+GrT2y2wQ+e1p
d89S+ZEfrSj6uRcS/

Dg+o8cGDbI=

Мультимедійна аудиторія

Економетрика навчальна 
дисципліна

Економетрика.pdf UYBWUMVnfv9iTJF
SjOLEbEikS+5cNpsO

2glhnLNBKGY=

Мультимедійна аудиторія

Комунікації та 
академічне письмо

навчальна 
дисципліна

Комунікації та 
академічне 
письмо.pdf

5ntu5piE7X5lAetib9
hZ4mS6K7cSGMNq
METr6mwnX5U=

Мультимедійна аудиторія

Соціальне 
підприємництво 

навчальна 
дисципліна

Соціальне 
підприємництво.pd

f

zFipRwdnKDIJo3m4
UDw73JLc+/3mpTF

9bCNkk/AqoUI=

Мультимедійна аудиторія

ДВВ Проектний 
менеджент в ІТ 

навчальна 
дисципліна

Проектний 
менеджент в ІТ.pdf

Eq1s4mVyN13pA68/
GBftGfN5ztaKgYYTR

DbK/dVsIsA=

Мультимедійна аудиторія

Прогнозування та 
дослідження операцій

навчальна 
дисципліна

Прогнозування та 
дослідження 
операцій.pdf

S9Y5QU8NTHjk1Hd
kfkkNeYVnnQtPzflz8

/Y1TMs3/T0=

Мультимедійна аудиторія

Принципи роботи з 
даними

навчальна 
дисципліна

Принципи роботи з 
даними.pdf

M3XreONx+NoP8L
H8GMrY34bKa2z7A
aq4NxdAaJbS7P0=

Мультимедійна аудиторія

Основи штучного 
інтелекту

навчальна 
дисципліна

Основи штучного 
інтелекту.pdf

aJkluH9oR8J7ZPfTE
pm59ey9eNrfevLpu8

Oju6/Mi2M=

Мультимедійна аудиторія

Операційний 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

Операційний 
менеджмент.pdf

EOTB45XhqORj0nb
SbsveWDEjjv37H5OS

mF+TOKnjkP8=

Мультимедійна аудиторія

Машинне навчання навчальна 
дисципліна

Машинне 
навчання.pdf

vpuxZJV3jyLBrgBr0l
sm2MncoGZWX4UB

3lrYuq1MWhI=

Мультимедійна аудиторія

Методи навчання і 
критичне мислення

навчальна 
дисципліна

Методи навчання і 
критичне 

мислення.pdf

75IqWEerwaqWXVr
CdjC5EEdEXBeJA3N

iYwaB67VA1W0=

Мультимедійна аудиторія

Маркетингова 
аналітика

навчальна 
дисципліна

Маркетингова 
аналітика.pdf

HpYsYXT3QuhWLA
QPAZWhhXPkKfFw

Ujz4uA48hZNewNg=

Мультимедійна аудиторія

Бізнес-аналітика навчальна 
дисципліна

Бізнес-
аналітика.pdf

Jw4yo9kmsUYnG6qA
ZEEL78cUJ/fDCgqL

PrtSZIEa4Xw=

Мультимедійна аудиторія



Бізнес-аналіз в ІТ навчальна 
дисципліна

Бізнес-аналіз в 
ІТ.pdf

Sf1nFTYAwcwguL8lZ
7KuS8GbDDQdiaYqk

odV3xaqRRc=

Мультимедійна аудиторія

Аналіз бізнес-рішень навчальна 
дисципліна

Аналіз бізнес-
рішень.pdf

tgmqQ0TllwO7aYT1z
c8bshRLVvjWYF4H

XRRMv0Al7bM=

Мультимедійна аудиторія

ДВВУ Філософія 
культури і науки

навчальна 
дисципліна

Філософія 
культури і 
науки.pdf

GuQOv9cfmCk4CQd
HZ/38oJiGYhkr7bR

Eqg+7yAk3TLs=

Мультимедійна аудиторія

Творчий підхід до 
вирішення проблем

навчальна 
дисципліна

Творчий підхід до 
вирішення 

проблем.pdf

w1odtHgl2nLPuMmf
BOHfToepv9ETCaIV

BupUNQavOUo=

Мультимедійна аудиторія

Підприємницьке 
мислення

навчальна 
дисципліна

Підприємницьке 
мислення.pdf

qPpyUsoVSZAVCzOc
m2MvxUKC/NJBf1Ii

hz+GEhvtN80=

Мультимедійна аудиторія

Допомога в 
надзвичайних 
ситуаціях

навчальна 
дисципліна

Допомога в 
надзвичайних 
ситуаціях.pdf

vgMW6pB1QpmHus
D0BuwHwczPwHlqp
bTdi+adyIKBnVE=

Мультимедійна аудиторія

Внутрішній тренер навчальна 
дисципліна

Внутрішній 
тренер.pdf

pkiusJT/WmymHPw
I5hm6j7AcwkJJjjhW

2Te4JuiwMH4=

Мультимедійна аудиторія

Дизайн продукту навчальна 
дисципліна

Дизайн 
продукту.pdf

4LlP7vI27VCMId466
+14h9SMSmzPEUR

WesqSNn1EpI4=

Мультимедійна аудиторія

Навчальна практика практика Програма_Навчаль
на 

практика_2019.pdf

2q7SlVUjH4uKbiBc
WmBKjIT0b18Q7Swi

bXVHDF4V150=

Мультимедійна аудиторія

Англійська мова навчальна 
дисципліна

Англійська мова.pdf 3ilDhWH/+EJHt+Ee
+YXHFCuMI8+pS6d

gjcTSuVCu9t4=

Мультимедійна аудиторія

Історія європейської 
цивілізації

навчальна 
дисципліна

Історія 
європейської 

цивілізації.pdf

/Ac4e8CEJ+TfVDPP
VQROmojJEweb9oiV

Bm8m4mmI9zs=

Мультимедійна аудиторія

Дискретна математика навчальна 
дисципліна

Дискретна 
математика.pdf

/SL9hxAXTQx/9Iqm
UAl0y3BHEsxIJ+q+

byFDyQ93YiI=

Мультимедійна аудиторія

Математичний аналіз навчальна 
дисципліна

Математичний 
аналіз(2017_1).pdf

WQP4AZwmNBqmK
Pmf5uKl0xWnJou/4
/3ZcVcP9Eo1Xd8=

Мультимедійна аудиторія

Християнство: 
джерела, ідеї та 
практика

навчальна 
дисципліна

Християнство 
джерела, ідеї, 
практика.pdf

6ouQ5Q2qnZfrRqVs
VdkIsKs6UVvBzByC

OsW12yOGoSM=

Мультимедійна аудиторія

Економічний аналіз 2 навчальна 
дисципліна

Економічний 
аналіз_2.pdf

sAp9tYt3YLvWtz/A6
g1zIKXokXS1b/7Jho

a02OTVCWA=

Мультимедійна аудиторія

Організація баз даних навчальна 
дисципліна

Організація баз 
даних.pdf

ME+Y5GVvUG9Y6ui
TA1Pst0qZ2LU+bysn

OGQsjW2yclA=

Мультимедійна аудиторія

Основи фінансів навчальна 
дисципліна

Основи фінансів.pdf 2FUKpMGQSLg9wwf
3Jsp3ZT2NL1UdXeC

jmE+yTIna9NM=

Мультимедійна аудиторія

Аналіз бізнес-процесів навчальна 
дисципліна

Аналіз бізнес-
процесів.pdf

ji5j9//gZOZOo6nDv
HN9rskMn+pFxrKcf

5z3RlOIBeM=

Мультимедійна аудиторія

Життєвий цикл 
програмного 
забезпечення

навчальна 
дисципліна

Життєвий цикл 
програмного 

забезпечення.pdf

LY0Gm3qsSSUr+rjYj
FUsM3WM3nOwtL

WzVbJt/1Nkiqs=

Мультимедійна аудиторія

Основи системного 
аналізу

навчальна 
дисципліна

Основи системного 
аналізу.pdf

DUcw+nXhRTJ0lm0
ACMlurwDnmANvrq

ux24kcRTeLwK4=

Мультимедійна аудиторія



Основи захисту 
інформації

навчальна 
дисципліна

Основи захисту 
інформації.pdf

vFj7D7lBTQObNzVtk
Vah1qgvu7nxTuXyS0

5s5buxtxc=

Мультимедійна аудиторія

Теорія прийняття 
рішень

навчальна 
дисципліна

Теорія прийняття 
рішень.pdf

U48m8DGIozLyGm9
fND09BNLvnmTVoA

x/rbj0bL7WeWI=

Мультимедійна аудиторія

Бакалаврський 
семінар

навчальна 
дисципліна

Бакалаврський 
Семінар.pdf

sys1x9WbUCJioEDIQ
plqr+u7NIMJY385Tl

dbldxbRiw=

Мультимедійна аудиторія

Об`єктно-орієнтоване 
програмування

навчальна 
дисципліна

Об'єктно-
орієнтоване 

програмування.pdf

HtD2z6+UKSR+i7Aa
TS8RXnkhbbflO8Sjo

UinjO2Kcvo=

Мультимедійна аудиторія

 
* 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

33050 Клебан Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

0 Соціальне 
підприємництв
о 

Стаж роботи 7 р. 9 м. 
Кваліфікація 
викладача: 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 2007
Спеціальність 
"Економічна теорія”, 
кваліфікація - магістр 
з економічної теорії, 
економіст зі знанням 
іноземної мови
Пункт 1
Kleban Y. CREATION 
OF START CITY IN 
LVIV AS A MODEL 
FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT 
[Електронний ресурс] 
/ Yuliia Kleban // 
Proceedings of the 4th 
International 
Conference Innovation 
Management, 
Entrepreneurship and 
Corporate 
Sustainability, 2016. – 
2016. – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imecs.vse.cz/wp-
content/uploads/2015/
08/IMECS-2016-Full-
Papers.pdf.
Пункт 3 
співавтор в монографії 
Кірієнко Ю.А. 
Моделювання 
структурної рівноваги 
внутрішнього ринку 
України/Ю.А. 
Кірієнко//Внутрішній 
ринок і торгівля 
України: структурно-
інституціональна 
трансформація [Текст] 
: монографія / [В. Д. 
Лагутін та ін.] ; за ред. 



д-ра екон. наук, проф. 
В. Д. Лагутіна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. - 
Київ : КНТЕУ, 2015. - 
431 с. : рис., табл. - 300 
экз. - ISBN 978-966-
629-751-1
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Економічний аналіз” 
та “Соціальне 
підприємництво” для 
освітніх програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 10 
В.о. завідувача 
кафедри міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
Секретар Вченої ради 
ФПН УКУ
Керівник 
бакалаврської 
програми “ІТ та 
бізнес-аналітика”
В.о. завідувача 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу 
ФПН УКУ
Пункт 17
2017- до тепер 
Керівник 
бакалаврської 
програми «ІТ та бізнес 
аналітика», Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2016-2017 Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2015-2016 в.о. 
завідувача кафедри 
міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
2013-2015 Асистент 
кафедри соціальної 
медицини, економіки 
та організації охорони 
здоров'я Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького
2012-2013 Асистент 
кафедри 
загальноекономічної 
підготовки та 
маркетингу

41329 Притула Доцент, Факультет Диплом 0 ДВВ Стаж роботи 20 р. 1 м. 



Ярослав 
Ярославович

Суміщення прикладних 
наук

кандидата наук 
ДK 006999, 

виданий 
27.06.2000, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021646, 
виданий 

23.12.2008

Проектний 
менеджент в ІТ          

Пункт 3
1.Prytula, Y., Pohorila, 
N., Tyahlo, S., 
Denisova-Schmidt, E. & 
Huber, M., 2018. The 
Hidden Economics of 
Regional Development 
of Ukraine: Mapping 
Corruption, Trust, Envy 
and Risk Attitudes in 
Ukraine. In: 
Regionalism without 
regions: 
Reconceptualizing 
Ukraine’s 
heterogeneity. edited by 
U. Schmid and O. 
Myshlovska, 2018, CEU 
Press.
2.Prytula, Y. Individual 
Risk Attitudes in 
Ukraine. In: 
Regionalism without 
regions: 
Reconceptualizing 
Ukraine’s 
heterogeneity. edited by 
U. Schmid and O. 
Myshlovska, 2018, CEU 
Press.
3. Denisova-Schmidt, 
E., M., Huber and Y. 
Prytula, 2017, 
Corruption among 
Ukrainian Businesses: 
do firm size, industry 
and region matter?, in 
J.Leither and H. 
Meissner (eds.), State 
Capture, Political Risks 
and International 
Business. Cases from 
Black Sea Region 
Countries, Routledge, 
108-119.
4. Denisova-Schmidt, E. 
& Prytula, Y., 2016. The 
Shadow Economy and 
Entrepreneurship in 
Ukraine. In: The 
Entrepreneurship and 
Shadow Economy 
edited by A. Sauka, F. 
Schneider and C. 
Williams. s.l. 
Cheltenham, UK: Edgar 
Elgar, 151-168.
Пункт 4
Науковий керівник 
дисертаційної роботи 
Ластовецької 
Роксолани Орестівни 
на тему: «Механізми 
впливу грошових 
переказів на 
економіку країни-
донора та країни-
реципієнта». Захист 
відбувся в червні 2016. 
http://www.lnu.edu.ua
/thesis/lastovetska-
roksolana-orestivna/
Пункт 5
Team leader of 
Economy sub-group in 
the research project
‘Region, Nation and 
Beyond. An 
Interdisciplinary and 
Transcultural 
Reconceptualization of 



Ukraine’,
Swiss National 
Foundation, 2011-2015.
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисципліни 
“Економічний аналіз 
2” для освітніх 
програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 8
Team leader of 
Economy sub-group in 
the research project
‘Region, Nation and 
Beyond. An 
Interdisciplinary and 
Transcultural 
Reconceptualization of 
Ukraine’,
Swiss National 
Foundation, 2011-2015.  
Пункт 10
Декан факультету 
прикладних наук
Пункт 15
1. Ярослав Притула, 
Архітектура освітніх 
можливостей, TEDx 
виступ. Available at 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=3M_islFxIDA 
2. Denisova-Schmidt, 
E., & Prytula, Y. (2015). 
To pay or not to pay 
taxes, that is the 
question. VoxUkraine. 
Available at 
http://voxukraine.org/
2015/06/12/to-pay-or-
not-to-pay-taxes-that-
is-the-question/ 
3. Denisova-Schmidt, 
Prytula, Y. (29.5.2015). 
The Business 
Environment in 
Ukraine: New Country, 
Old Problems, More 
Hope: Edmond J. Safra 
Center for Ethics, 
Harvard University. 
URL:http://ethics.harv
ard.edu/blog/business-
environment-ukraine-
new-country-old-
problems-more-hope 
4. Denisova-Schmidt, 
E., Leontyeva, E., & 
Prytula, Y. (17.6.2014). 
Corruption at 
Universities is a 
Common Disease for 
Russia and Ukraine: 
Edmond J. Safra Center 
for Ethics, Harvard 
University. 
URL:http://ethics.harv
ard.edu/blog/corruptio
n-universities-common-
disease-russia-and-
ukraine  



5. Prytula Ya. (Nov. 
2013). Trust is the most 
valuable resource, 
Zaxid.Net,. URL: 
http://zaxid.net/news/
showNews.do?
dovira_koshtuye_nayd
orozhche&objectId=129
8507  (in Ukrainian)
6. Prytula Ya. 
(28.02.2014). From 
Revolution of Dignity to 
a dignified life, 
Ukrainska Pravda, 
URL:http://www.eprav
da.com.ua/columns/20
14/02/28/423251/  (in 
Ukrainian) 
Пункт 16
Southern Economic 
Association 
(https://www.southern
economic.org/), 
Association for Slavic, 
East European, and 
Eurasian Studies 
(ASEEES), 
https://www.aseees.org
/about

352167 Фірман 
Тарас 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
комп'ютерних 

наук та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042040, 
виданий 

27.04.2017

3 Прогнозування 
та дослідження 
операцій

Професійне коло

278912 Богодьорова 
Тетяна 
Яківна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0914 
Комп'ютеризов

ані системи, 
автоматика і 
управління, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

091401 
Системи 

управління і 
автоматики

0 Принципи 
роботи з 
даними

Звільнена
Пункт 1
https://scholar.google.c
om.ua/citations?
user=cBvimG8AAAAJ&
hl=uk&oi=ao
http://www.ep.liu.se/ec
p/154/010/ecp18154010
.pdf?
fbclid=IwAR0m9QkMn
D_D8qceqsg5mMJkjmf
uzyYspaT1NDfO4Cid4h
9kUpszLU-1in0
Пункт 3
http://www.diva-
portal.org/smash/recor
d.jsf?
pid=diva2%3A1158965
&dswid=-9145 
Пункт 4
Здобувачі у 
Королівський 
технологічний 
інститут, Стокгольм, 
Швеція ( KTH Royal 
Institute of 
Technology). 
1. Miguel Aguilera, M. 
Sc. in in Electrical 
Engineering(now with 
Costa Rican Institute of 
Electricity, 2017. Тема 
дисертації: Semantic 



and Physical Modeling 
and Simulation of 
Multi-Domain Energy 
Systems: Gas Turbines 
and Electrical Power 
Networks
2.  Fanny Radesjo, B.Sc. 
in Energy and 
Environment ¨
(now a Master student 
at KTH Royal Institute 
of Technology), 2017. 
Тема дисертації: 
Parameter 
Identification and 
Information Modeling 
of Gas Turbine Models 
for Power System 
Simulations
3. Biswarup Mukherjee, 
Visiting Master Student
(now with Indian 
Institute of Technology, 
Bombay), 2017
4. Le Qi, M.Sc. in 
Electrical Engineering 
(now with ABB 
Sweden), 2014. Тема 
дисертації: Modelica-
Driven Power System 
Modeling, Simulation 
and Validation
5.  Joan Russinol 
Mussons, M.Sc. in 
Electrical Engineering
(now with Nissan 
Motor Corporation), 
2013. Тема дисертації: 
Modelica-Driven Power 
System Modeling, 
Parameter 
Identification and
Physically-Based Model 
Aggregation.
Пункт 5
http://www.itesla-
project.eu/system/resou
rces/BAhbBlsHOgZmSS
IqMjAxMi8xMi8xNy8x
Ml8xN18xNF8yMThfR
DMxX2ZpbmFsLnBkZg
Y6BkVU/D31_final.pdf 
http://www.itesla-
project.eu/system/resou
rces/BAhbBlsHOgZmSS
JkMjAxMy8xMi8xMi8
wOV8zN180NV85NTl/i
Tesla_D3.1%2520Part%
2520II%2520v10_Limit
ations%2520of%2520cu
rrent%2520modelling%
2520approaches.pdf 
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Принципи роботи з 
даними” та “Машинне 
навчання” для 
освітніх програм 
(бакалаврські та 
магістерська) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 8



З 2016-до тепер 
видання: 
1. Reviewer, IEEE 
Transaction on Power 
Systems
2. Reviewer, IEEE 
Transaction on 
Sustainable Energy
3. Reviewer, IEEE 
Access
З 2015- до тепер 
видання:
4. Reviewer, IET 
Generation, 
Transmission & 
Distribution Journal
Пункт 16
1. IEEE Student 
Member  2012-2017
2. IEEE Member 2018-
Present
Пункт 17
1.  Доцент кафедри 
комп'ютерних наук та 
ІТ УКУ 2018 - до 
тепер;
2.  Data Scientist 2018
ABM Cloud, Київ, 
Україна
ABM Inventory
3. Асистент-дослідник,  
2012 - 2017 
Королівський 
технологічний 
інститут, Стокгольм, 
Швеція (KTH Royal 
Institute of Technology, 
Stockholm, Sweden), 
кафедра Енергетики 
та енергетичних 
систем. 
4. Візитер аспірант,  
2014. 
Массачусетський 
технологічний 
інститут 
(Massachusetts 
Institute of Technology, 
Cambridge, MA), 
кафедра 
машинобудування
5. Системний 
аналітик, 2007 - 2011, 
Київ, Україна. 
NetCracker Technology 
Corp., відділ розробок 
та досліджень

209057 Бобрик 
Роман 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
доктора наук 
ДH 001601, 

виданий 
28.02.1995, 

Диплом 
кандидата наук 

ФM 013390, 
виданий 

27.05.1981, 
Атестат 

старшого 
наукового 

співробітника 
(старшого 

дослідника) CH 
001405, 
виданий 

10.01.1995

0 Основи 
штучного 
інтелекту

Стаж роботи 40 р.
Пункт 1
1. Beneficial effect of 
noise in suppression of 
self-excited vibrations. 
-  Fluctuation and Noise 
Letters,  v. 13, 2014, 
1450022 (with D. 
Yurchenko).
2. Stability of an 
autoparametric 
pendulum system with 
impact. - Journal 
of Sound and Vibration, 
v. 333, 2014, 7233-7247 
(with P. Alevras and D. 
Yurchenko).
3. Mean stability of an 
impacting two degrees-
of-freedom 
autoparametic 
system under 
narrowband excitation.- 



Proceedings of the 7th 
International 
Conference on 
Computational 
Stochastic Mechanics 
(CSM 7)}, 
Edited by G. Deodatis 
and P.D. Spanos, 
Research Publ.Serv., 
Singapore, 
2015. (With P. Alevras, 
D. Yurchenko and A. 
Naess)
4. Enhancing energy 
harvesting by a linear 
stochastic oscillator. - 
Probabilistic 
Engineering Mechanics, 
v.43, 2016, 1-4  (with D.  
Yurchenko)
5. On enhancement of 
vibration - based energy 
harvesting by a random 
parametric excitation. - 
Journal of Sound and 
Vibration, v.366, 2016, 
407-417 (with D. 
Yurchenko)
6. Suppression of self-
excited vibrations by a 
random parametric 
excitation. -  Nonlinear 
Dynamics, v. 90, 2017, 
1671-1679 (with D. 
Yurchenko and A.S. 
Bratus)
7. Parametric study of a 
novel vibro-impact 
energy harvesting 
system 
with dielectric 
elastomer. - Applied 
Energy, v.208, 2017, 
456-470 (with 
D. Yurchenko, Z.H. Lai, 
G. Thomson and D.V. 
Val)
Пункт 3
Співавтор монографії
Numerical study of 
energetic stability for 
harmonic oscillator 
with fluctuating 
damping parameter
Bobryk R. Springer 
Basel, (2013), 99-108
https://www.springer.c
om/us/book/978146147
3848
Пункт 10
Завідувач кафедрою 
комп'ютерних наук та 
інформаційних 
технологій УКУ з 2015 
року і дотепер
Пункт 17
Науковий і 
педагогічний стаж з 
1980 р.

349719 Кушнір 
Мирослава 
Анатоліївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
магістра, 

Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

2 Операційний 
менеджмент

Стаж роботи 4 р. 1 м.
Пункт 1
1. Lipych L., Khilukha 
O., Kushnir M., 
Yankovska L. (2019). 
Corporate Diplomacy 
and the Conflict 
Prevention. ARCTIC 
Journal. Vol. 72, No 11. 
P. 46–54. 
https://www.arcticjour



050104 
Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038248, 

виданий 
29.09.2016

nal.org/, [Paper ID: 
dOUFi, Password: 
fBjtxY]   
Наукометрична база 
Web of Scince, 
Наукометрична база 
Scopus
Пункт 2
1. Ліпич Любов, 
Хілуха Оксана, Кушнір 
Мирослава.Компетент
ності та управління 
людськими 
ресурсами. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 
журнал / уклад. 
Любов Григорівна 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. – N 4 (20). – 55-
61с.  
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-04-
55-61. Наукометрична 
база Indeks 
Copernicus. 
https://echas.eenu.edu.
ua/index.php/echas/iss
ue/view/23. 
2. Ліпич Любов, 
Хілуха Оксана, Кушнір 
Мирослава Cтруктура 
моделей 
компетентностей у 
контексті розвитку 
персоналу. Науковий  
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
“Економіка та 
менеджмент”.- Одеса: 
2019.- випуск 40. 
Видавничий дім 
«Гельветика».с.88-94. 
Наукометрична база 
Indeks Copernicus. 
Офіційний сайт: 
www.vestnik-
econom.mgu.od.ua. 
DOI: 
https://doi.org/10.3284
1/2413-2675/2019-40-
12.
3. Ліпич Л.Г., Хілуха 
О.А., Кушнір 
М.А.Стратегічні цілі 
управління 
компетентностями 
підприємства.Наукови
й економічний 
журнал ” Інтелект 
ХХІ”№6.2019.Ч.1.С.124
-128. Видавничий дім 
«Гельветика». 
Наукометрична база 
Indeks Copernicus.                                                                                        
4. Ліпич Любов, 
Хілуха Оксана, Кушнір 
Мирослава, Шостак 
Людмила. 
Iмплементація World 
Class Manufacturing в 
систему управління 
бізнес-процесами 
підприємства. 
Економічний часопис 



Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 
журнал / уклад. Л. Г. 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. – N 3 (19). – 38-
48 с.  
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-03-
38-48. Наукометрична 
база Indeks 
Copernicus.
5. Ліпич Л.Г.,Кушнір 
М.А., Хілуха О.А. 
Інтерфейс понять 
компетенція та 
кваліфікація. 
Науковий погляд: 
економіка та 
управління 
(правонаступник 
наукового журналу 
“Вісник Академії 
митної служби 
України. Серія: 
“Економіка”)№3 (65), 
2019. С.151-159. DOI: 
https://doi.org/10.3283
6/2521-666X/2019-65-
18.
Пункт 3
Кушнір М. А. 
Поведінкове 
ціноутворення на 
фондовому ринку / М. 
А. Кушнір, Л.Г. Ліпич, 
І.З. Сторонянська // 
Проблеми розвитку 
фінансової системи 
України та шляхи їх 
вирішення : моногр. – 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2017. – 200 с. 
Пункт 15
1. Ліпич М. А. Сучасні 
концепції 
ціноутворення на 
ринку цінних паперів 
/ М. А. Ліпич, І. З. 
Сторонянська // 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки. – 2015. – 
№1. – С. 43-49.
 2. Ліпич М. А. Умови 
інформаційної 
ефективності 
фондового ринку / М. 
А. Ліпич // Актуальні 
проблеми і 
перспективи розвитку 
економіки України: 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (12 
листопада 2013 року) 
– Луцьк: РВВ «Вежа» 
Східноєвроп. нац.. ун-
т ім.. Лесі Українки, 
2013. – С. 244-246. – 
0,14 д. а. 
3. Ліпич М. А. 
Ціноутворення на 
фондовому ринку / М. 
А. Ліпич // 
Економічні та 
соціальні інновації як 



фактор розвитку 
економіки: матеріали 
XІХ Міжнар. наук.-
практ. конф. (29-30 
травня 2014 р.) – 
Луцьк: РВВ «Вежа» 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2014. – С. 170-172. 
4. Ліпич М. А. 
Особливості 
ціноутворення на 
фондовому ринку на 
основі концепції 
поведінкових фінансів 
/ М. А. Ліпич // 
Проблеми 
становлення 
інформаційної 
економіки в Україні: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. 
конференції (23- 25 
жовтня 2014 року). – 
Львів: Ліга-Прес, 
2014. – С. 100-101. 
5. Ліпич М. А. Етапи 
розвитку фондового 
ринку України / М. А. 
Ліпич // Соціально-
економічні 
перспективи розвитку 
України в ХХІ 
столітті: матеріали ІІІ 
Міжнар. науково-
практична інтернет-
конференції (25 
листопада 2014 р.). – 
Вектор. – Тернопіль, 
2014. – С. 40-43. 
Пункт 17
26.03.2016 Прийнята 
на посаду старшого 
викладача кафедри 
прикладної економіки 
та бізнесу;
15.09.2016 
Призначена на посаду 
старшого викладача  
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування; 
01.11.2016 Укладений 
контракт на посаду 
старшого викладача 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування як 
обраної за конкурсом;
05.09.2017 Прийнята 
на посаду доцента 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування

352167 Фірман 
Тарас 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
комп'ютерних 

наук та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042040, 
виданий 

27.04.2017

3 Машинне 
навчання

Професійне коло



349719 Кушнір 
Мирослава 
Анатоліївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
магістра, 

Східноєвропей
ський 

національний 
університет 
імені Лесі 

Українки, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

050104 
Фінанси і 
кредит, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 038248, 

виданий 
29.09.2016

2 Маркетингова 
аналітика

Стаж роботи 4 р. 1 м. 
Пункт 1
1. Lipych L., Khilukha 
O., Kushnir M., 
Yankovska L. (2019). 
Corporate Diplomacy 
and the Conflict 
Prevention. ARCTIC 
Journal. Vol. 72, No 11. 
P. 46–54. 
https://www.arcticjour
nal.org/, [Paper ID: 
dOUFi, Password: 
fBjtxY]   
Наукометрична база 
Web of Scince, 
Наукометрична база 
Scopus
Пункт 2
1. Ліпич Любов, 
Хілуха Оксана, Кушнір 
Мирослава.Компетент
ності та управління 
людськими 
ресурсами. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 
журнал / уклад. 
Любов Григорівна 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. – N 4 (20). – 55-
61с.  
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-04-
55-61. Наукометрична 
база Indeks 
Copernicus. 
https://echas.eenu.edu.
ua/index.php/echas/iss
ue/view/23. 
2. Ліпич Любов, 
Хілуха Оксана, Кушнір 
Мирослава Cтруктура 
моделей 
компетентностей у 
контексті розвитку 
персоналу. Науковий  
вісник Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
“Економіка та 
менеджмент”.- Одеса: 
2019.- випуск 40. 
Видавничий дім 
«Гельветика».с.88-94. 
Наукометрична база 
Indeks Copernicus. 
Офіційний сайт: 
www.vestnik-
econom.mgu.od.ua. 
DOI: 
https://doi.org/10.3284
1/2413-2675/2019-40-
12.
3. Ліпич Л.Г., Хілуха 
О.А., Кушнір 
М.А.Стратегічні цілі 
управління 
компетентностями 
підприємства.Наукови
й економічний 
журнал ” Інтелект 
ХХІ”№6.2019.Ч.1.С.124
-128. Видавничий дім 
«Гельветика». 



Наукометрична база 
Indeks Copernicus.                                                                                        
4. Ліпич Любов, 
Хілуха Оксана, Кушнір 
Мирослава, Шостак 
Людмила. 
Iмплементація World 
Class Manufacturing в 
систему управління 
бізнес-процесами 
підприємства. 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету імені 
Лесі Українки : 
журнал / уклад. Л. Г. 
Ліпич, Мирослава 
Богданівна Кулинич. 
– Луцьк : Вежа-Друк, 
2019. – N 3 (19). – 38-
48 с.  
https://doi.org/10.2903
8/2411-4014-2019-03-
38-48. Наукометрична 
база Indeks 
Copernicus.
5. Ліпич Л.Г.,Кушнір 
М.А., Хілуха О.А. 
Інтерфейс понять 
компетенція та 
кваліфікація. 
Науковий погляд: 
економіка та 
управління 
(правонаступник 
наукового журналу 
“Вісник Академії 
митної служби 
України. Серія: 
“Економіка”)№3 (65), 
2019. С.151-159. DOI: 
https://doi.org/10.3283
6/2521-666X/2019-65-
18.
Пункт 3
Кушнір М. А. 
Поведінкове 
ціноутворення на 
фондовому ринку / М. 
А. Кушнір, Л.Г. Ліпич, 
І.З. Сторонянська // 
Проблеми розвитку 
фінансової системи 
України та шляхи їх 
вирішення : моногр. – 
Луцьк : Вежа-Друк, 
2017. – 200 с. 
Пункт 15
1. Ліпич М. А. Сучасні 
концепції 
ціноутворення на 
ринку цінних паперів 
/ М. А. Ліпич, І. З. 
Сторонянська // 
Економічний часопис 
Східноєвропейського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки. – 2015. – 
№1. – С. 43-49.
 2. Ліпич М. А. Умови 
інформаційної 
ефективності 
фондового ринку / М. 
А. Ліпич // Актуальні 
проблеми і 
перспективи розвитку 
економіки України: 
матеріали ІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (12 



листопада 2013 року) 
– Луцьк: РВВ «Вежа» 
Східноєвроп. нац.. ун-
т ім.. Лесі Українки, 
2013. – С. 244-246. – 
0,14 д. а. 
3. Ліпич М. А. 
Ціноутворення на 
фондовому ринку / М. 
А. Ліпич // 
Економічні та 
соціальні інновації як 
фактор розвитку 
економіки: матеріали 
XІХ Міжнар. наук.-
практ. конф. (29-30 
травня 2014 р.) – 
Луцьк: РВВ «Вежа» 
Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, 
2014. – С. 170-172. 
4. Ліпич М. А. 
Особливості 
ціноутворення на 
фондовому ринку на 
основі концепції 
поведінкових фінансів 
/ М. А. Ліпич // 
Проблеми 
становлення 
інформаційної 
економіки в Україні: 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. 
конференції (23- 25 
жовтня 2014 року). – 
Львів: Ліга-Прес, 
2014. – С. 100-101. 
5. Ліпич М. А. Етапи 
розвитку фондового 
ринку України / М. А. 
Ліпич // Соціально-
економічні 
перспективи розвитку 
України в ХХІ 
столітті: матеріали ІІІ 
Міжнар. науково-
практична інтернет-
конференції (25 
листопада 2014 р.). – 
Вектор. – Тернопіль, 
2014. – С. 40-43. 
Пункт 17
26.03.2016 Прийнята 
на посаду старшого 
викладача кафедри 
прикладної економіки 
та бізнесу;
15.09.2016 
Призначена на посаду 
старшого викладача  
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування; 
01.11.2016 Укладений 
контракт на посаду 
старшого викладача 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування як 
обраної за конкурсом;
05.09.2017 Прийнята 
на посаду доцента 
кафедри фінансів, 
банківської справи та 
страхування

281855 Томашевськ
ий Олег 
Михайлович

старший 
викладач, 
Суміщення

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 
університет 

0 Дизайн 
продукту

Стаж роботи 16 р. 8 м.
Пункт 1
Грицик В.В., 
Томашевський О.М. 



"Львівська 
політехніка", 

рік закінчення: 
1997, 

спеціальність:  
Прикладна 

математика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 017406, 

виданий 
12.02.2003, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

021912, 
виданий 

23.12.2008

Нейромережний 
підхід до 
забезпечення захисту 
інформації з 
високими 
показниками 
завадостійкості при 
передачі // Доповіді 
Національної 
Академії Наук 
України.- 2003.- № 3.- 
С. 64-68.
Томашевський О.М. 
Розробка і реалізація 
модифікованого 
алгоритму стиску 
зображень S3TC // 
Науково-соціальний 
часопис “Технічні 
вісті”.- Львів, 2008.- 
№ 1(27), 2(28), 20-23 
с.
Томашевський О.М., 
Ткаченко П.Р. 
Геометрична 
інтерпретація 
процесів навчання та 
функціонування 
нейромережевого 
класифікатора-
декодера // Вісник 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”.- 2002.- 
№450.- С.60-67.
Томашевський О.М. 
Захист інформації: 
основні задачі та нові 
принципи розв’язання 
// Вісник Сумського 
державного 
університету.- 2002.- 
№12(45).- С.163-169.
Томашевський О., 
Петрів Р. Створення 
інтерактивних тестів 
для проведення 
кредитно-модульного 
контролю //Збірник 
наукових праць. 
Комп’ютерні 
технології друкарства. 
– Львів, 2009.- № 21. - 
88-94 с.
Пункт 3
Томашевський, О.М. 
Інформаційні 
технології та 
моделювання бізнес-
процесів. Навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. 
закл. Рекомендовано 
МОН України [Текст] 
/ О.М. Томашевський, 
Г.Г. Цегелик, М.Б. 
Вітер, В.І. Дубук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2012. – 
295 с.
Пункт 10
З 2008 по 2013 
завідувач кафедри 
математики і 
комп'ютерних 
дисциплін при 
Львівській філії 
Європейського 
університету
Пункт 13
Томашевський О.М. 



Захист 
інформаційного та 
програмного 
продукту. Конспект 
лекцій. Частина I: 
методи та засоби 
захисту інформації. 
Для студентів V курсу 
напряму підготовки 
“Комп’ютерні науки” 
спеціальності 
“Інформаційні 
управляючі системи 
та технології”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2006.- 63 с.
Томашевський О.М. 
Забезпечення 
надійності 
функціонування 
комп’ютерних систем. 
Для студентів V курсу 
напряму підготовки 
“Комп’ютерні науки” 
спеціальності 
“Інформаційні 
управляючі системи 
та технології”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2006.- 55 с.
Томашевський О.М. 
Методи та засоби 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій. Для 
студентів IV курсу 
напряму підготовки 
“Комп’ютерні науки” 
спеціальності 
“Інформаційні 
управляючі системи 
та технології”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2006.- 83 с.
Вітер М.Б., 
Томашевський О.М. 
Сучасні Інтернет-
технології. 
Навчальний посібник 
з лекційних та 
практичних занять з 
дисципліни “Сучасні 
інтернет-технології ” 
для студентів III курсу 
економічних 
спеціальностей 
“Фінанси”, 
“Банківська справа”, 
“Облік і аудит”, 
“Економіка 
підприємства”, 
“Маркетинг”, 
“Менеджмент 
організацій”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2007.- 80 с.
Томашевський О.М. 
Сучасні Інтернет-
технології. Опорний 
конспект для 
студентів заочної 
форми навчання 
економічних 



спеціальностей 
“Фінанси”, 
“Банківська справа”, 
“Облік і аудит”, 
“Економіка 
підприємства”, 
“Маркетинг”, 
“Менеджмент 
організацій”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2008.- 44 с.
Томашевський О.М. 
Інформаційні системи 
і технології в 
банківській сфері. - 
Опорний конспект для 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності 
8.050105 - “Банківська 
справа”.- Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2008.- 48 с.
Пункт 17
Науковий і 
педагогічний стаж з 
2003 року

41329 Притула 
Ярослав 
Ярославович

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006999, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021646, 
виданий 

23.12.2008

0 Бізнес-
аналітика

Стаж роботи 20 р. 1 м. 
Пункт 3
1.Prytula, Y., Pohorila, 
N., Tyahlo, S., 
Denisova-Schmidt, E. & 
Huber, M., 2018. The 
Hidden Economics of 
Regional Development 
of Ukraine: Mapping 
Corruption, Trust, Envy 
and Risk Attitudes in 
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статті)
Аврамчук О., Круц О. 
Особливості 
схильності до розладів 
харчової поведінки 
серед підлітків, які 
дотримуються дієти 
поза призначенням 
лікаря // Проблеми 
сучасної психології. – 
Кам’янець-
Подільський. - №43. - 
2019. - С. 9-32 
https://doi.org/10.3262
6/2227-6246.2019-
43.9-32
Аврамчук О. Клініко-
психологічні аспекти 
переживання втрати 
та діагностики 
ускладненого 
горювання // 
Проблеми сучасної 
психології. – 
Кам’янець-
Подільський. - №45. - 
2019. - С. 11-39 
https://doi.org/10.3262
6/2227-6246.2019-
45.11-39
Аврамчук О. Огляд 
психологічної 
допомоги при 



ускладненому 
горюванні базованої 
на когнітивно-
поведінковій терапії 
// Психологічний 
часопис – Київ. – № 
5(8). – 2019. 
https://doi.org/10.3110
8/1.2019.5.8.1
7. з 2017 року - 
Науково-методична 
комісія 12 з охорони 
здоров’я та 
соціального 
забезпечення, 225 
Медична психологія
10. з 2017 й по т.ч - в.о. 
зав. кафедрою 
Клінічної психології
з 2017 й по т.ч - 
керівник 
магістерської 
програми «Клінічна 
психологія з основами 
КПТ 
14. Робота у складі 
організаційного журі 
та суддівство 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади юридичних 
клінік з 
консультування 
клієнтів 2017 рік, м. 
Острог
15. Науково-популярні 
статті у газеті 
«Експрес», м. Львів 
16. Член АППУ
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Стаж 13 р. 
Пункт 2
1. Бабенко В. 
Фігуральна мова 
аудіовізуального 
контенту // Теле- та 
радіожурналістика. – 
Львів, 2014. – Вип. 13.- 
С.140-149.
2. Бабенко В. 
Актуалізатори 
телевізійного 
соціоцентричного 
тексту // Теле- та 
радіожурналістика. – 
Львів, 2015. – Вип. 14. 
– С. 87 – 94.
3. Бабенко В. 
Адаптація терміна: 
трансформації та 
інтерпретації media в 
українській мові // 
Теле- та 
радіожурналістика. – 
Львів, 2015. – Вип. 14. 
– С. 270 – 275 (у 
співавторстві з О. 



Сербенською). 
4. Бабенко В. 
Інформаційний 
перехід телебачення 
на нові платформи 
мовлення: 
український досвід // 
Вісник Львівського 
університету. – Львів, 
2015. – Вип. 39. – С. 
452 – 458.
5. Бабенко В. Вірусний 
контент: поєднання 
реалістичності та 
комерції // Теле- та 
радіожурналістика. – 
Львів, 2016. – Вип. 15. 
– С. 103 – 109.
6. Бабенко В. Нові 
формати відеоісторії в 
онлайні // Теле- та 
радіожурналістика. – 
Львів, 2016. – Вип. 18. 
– С. 202 – 209.
Пункт 5
1. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
сучасного мас-
медійного простору». 
Факультет філології та 
журналістики, 12 – 13 
вересня 2016 р.
2. Тематичне 
засідання Науково-
методичної комісії з 
журналістики та 
інформації 
«Підготовка 
журналістських кадрів 
із застосуванням 
підходу, заснованого 
на правах людини 
(human rights based 
approach): стратегія 
змін». Інститут 
журналістики КНУ ім. 
Тараса Шевченка, 10 
листопада 2017р.
3. Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Універсальний підхід 
до журналістської 
освіти». Факультет 
журналістики 
Львівського 
національного 
університету ім. Івана 
Франка, 26-27 жовтня 
2017р.
4. Міжнародна 
конференція «Засоби 
масової інформації в 
умовах інформаційно-
психологічної і 
військової агресії 
Російської Федерації 
проти України». 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 1-2 
березня 2019 р.
Пункт 7
1. У складі 
акредитаційної комісії 
навчальної програми 
кафедри 
журналістики, 



реклами і PR-
технологій  
Черкаського 
національного  
університету  імені  
Богдана  
Хмельницького 
(2017р.)
2. У складі Науково-
методичної комісії з 
соціальних наук та 
журналістики
Пункт 8
1. Наукові записки 
УКУ, число VII, серія 
«Журналістика. 
Медіакомунікації», 
вип.1. Львів 2015, 
232с. (головний 
редактор)
2. Теле- та 
радіожурналістика, 
серія «Журналістика», 
вип.14. Львів 2015, 
320с. (відповідальний 
секретар фахового 
видання)
Пункт 9
1. Орися Грудка. 
«Правда життя» у 
телевізійному форматі 
(Добірка власних 
матеріалів. Творчий 
захист),  2014р.
Пункт 11
Опонування 
дисертацій здобувачів:
Андрій Григорович 
Cмусь
Наталія Василівна 
Островська
Владислава Євгенівна 
Загороднюк
Мисечко Аліна 
Олександрівна
Юшко Вікторія 
Володимирівна
Іщенко Анастасія 
Іванівна
Пункт 13
1. Магістерські роботи: 
методичні 
рекомендації до 
написання та вимоги 
до оформлення.  – 
Львів УКУ, 2017. – 27 
с.

139690 Старовойт 
Ірина 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 
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Франка, рік 
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7.02030302 
Українська 
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література, 

Диплом 
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Атестат 
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виданий 

0 Методи 
навчання і 
критичне 
мислення

Стаж роботи 18 р. 2 м.
Пункт 1
Starovoyt Iryna. 
Holodomor, Аmnesia 
and Memory-
(re)making in Postwar 
Ukrainian Literature 
and Film// Journal of 
Soviet and Post-Soviet 
Politics and Society. –  
Vol. 2. Double Special 
Issue. – Ibidem Press, 
2015. – P. 341 -366. 
DOI 
10.24216/97723645330
050102_08
https://www.ibidem.eu
/en/zeitschriften/journ
al-of-soviet-and-post-
soviet-politics-and-
society.html?
author=Iryna+Starovoy
t 



18.04.2008 Пункт 2
1. Holodomor 
Generation: Literary 
Responses to Collective 
Trauma / І. Starovoyt. 
// Visnyk of the Lviv 
University. Series 
Philology. 2018. Is. 67. 
Pt.1. – P. 321 ―324.
2. “Буває в неволі іноді 
згадаю”:  Робота 
пам’яті в Шевченка / 
І.М. Старовойт // 
Парадигма. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 8. – Львів: 
Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича, 2014. –  
С.9 - 25.
3. Старовойт І., 
Нестерович Є. 
Університет уяви / 
University of 
Imagination. Внесок в 
інформаційний та 
етичний 
універс(ум)тет // 
Освіта як рушій 
розвитку 
громадянського 
суспільства (обмін 
досвідом між 
Україною та 
Словаччиною): 
збірник матеріалів 
міжнародної наукової 
конференції. – Львів : 
Центр гуманітарних 
досліджень, 2011. – С. 
54 – 61.
4. Старовойт І., 
Миленька Г. Політика 
і стратегія оновлення 
вищої освіти в Україні 
// Вища школа. – 
2008.-№ 3. – С. 19-23.
5. Справа пам’яті / 
І.М. Старовойт // 
Актуальні проблеми 
сучасної філології. 
Літературознавство. 
Збірник наукових 
праць. Випуск ХІV / 
Ред. кол. Поліщук Я.О. 
та ін. – Рівне: 
Перспектива, 2005. – 
С. 149 – 155.
6. У пошуках 
утраченого часу: 
Мемуари як спосіб 
критичної рецепції 
сучасності / І.М. 
Старовойт // Україна: 
культурна спадщина, 
національна 
свідомість, 
державність. – Випуск 
12: Ювілейний 
збірник на пошану 
члена-кореспондента 
НАН України Миколи 
Ільницького / НАН 
України, Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича. – Львів, 
2004. – С. 405- 410.
Пункт 6
Курс обов’язкової 
навчальної 
дисципліни “History of 



Ideas and Cultural 
Practices” (60 ауд. год), 
бакалаврська 
програма з 
культурології УКУ, 
лекції та семінари 
англ. мовою з 2017-18 
н.р. дотепер
Пункт 8
1. Член редколегії 
міжнародного 
рецензованого 
наукового журналу 
Miscellanea 
Posttotalitariana 
Wratislaviensia  
http://mpwr.wuwr.pl/p
age/-19
2. Редакторка сайту 
журналу «Україна 
модерна», випускова 
редакторка 
тематичної рубрики 
«Демонтаж пам’яті» 
http://uamoderna.com
/demontazh-pamyati/
Пункт 10
Керівник проектів і 
програм Центру 
навчальних та 
інноваційний 
технологій  УКУ 
(2016-2017 рр.)
Пункт 11
Офіційний опонент на 
захисті наукової 
дисертації 
«Архетипність 
художнього мислення 
в малій прозі Валерія 
Шевчука»: автореф. 
дис. ... канд. філол. 
наук : 10.01.06 / 
Воїнська Катерина 
Романівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. 
- Львів, 2017.
http://www.lnu.edu.ua
/thesis/voinska-
kateryna-romanivna/ 
Пункт 15
1. Ірина Старовойт. 
Настав час відкривати 
шафи у пошуках 
скелетів // Літакцент, 
10 червня 2015 року, 
7076 переглядів, 554 
поділилися цим 
http://litakcent.com/20
15/06/10/iryna-
starovojt-nastav-
moment-vidkryvaty-
shafy-u-poshukah-
skeletiv/ 
2. Ірина Старовойт. 
Кричуща мовчанка: 
що робити з 
потворними 
спогадами прекрасних 
міст? // Коридор 
(журнал про сучасну 
культуру), 18 липня 
2016 року, 6064 
переглядів 
http://www.korydor.in.
ua/ua/stories/krichush
ha-movchanka-shho-
robiti-z-potvornimi-
spogadami-prekrasnih-
mist.html 
3. Дискутантка панелі 



«Як пишатися місту: 
відомі львів’яни, 
орендування міста та 
критичні розважання 
над минулим» на 
симпозіумі «Права, 
справедливість та 
пам'ять міста» з 
Норманом Дейвісом, 
Філіпом Сендсом, 
Андрієм Москаленком 
та Софією Дяк.  Львів, 
Центр міської історії 
Центрально-східної 
Європи, 
Університетський 
коледж Лондона і 
Міська ратуша, 10 
листопада 2017 р. 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=2KqJjpvlG8s&t=1140
s  
4. Ірина Старовойт. 
Бумеранг пам’яті: про 
стидкі і страшні 
спогади в українській 
літературі// 
ЛітАкцент, 02 лютого 
2018, 1935 переглядів, 
802 поділилися цим 
http://litakcent.com/20
18/02/02/bumerang-
pam-yati-pro-stidki-i-
strashni-spogadi-v-
ukrayinskiy-literaturi/ 
5. Дискутантка панелі 
«Візії майбутнього у 
сучасному мистецтві» 
з Богданом 
Шумиловичем, 
Андрієм Лініком та 
Боженою 
Закалюжною. Фонд 
Бориса Нємцова, 
Освітній центр з прав 
людини і Міська 
ратуша, 11 грудня 2018 
р.
https://www.youtube.c
om/watch?
v=lahwgHFNt04&t=114
9s
Пункт 17
18 повних років 
педагогічного стажу, 
відділ кадрів УКУ на 
основі трудової 
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І.М.
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Пункт 1 
1. S. Albeverio, R. 



місце 
роботи

виданий 
09.04.2008

Hryniv, and Ya. 
Mykytyuk,
Inverse scattering for 
impedance Schrödinger 
operators, I. Step-like 
impedance lattice,
J. Math. Anal. Appl. 
458 (2018), no.1, 71-92.
https://doi.org/10.1016
/j.jmaa.2017.07.06 
2. R. Hryniv and Ya. 
Mykytyuk,уточни
Eigenvalue asymptotics 
for Dirac-Bessel 
operators,
J. Math. Phys. 57 
(2016), id. 063507 
(20pp).
https://doi.org/10.1063
/1.4953245 
3. R.Hryniv and 
S.Manko,
Inverse scattering on 
the half-line for ZS-
AKNS systems with 
integrable potentials,
Integral Equat. 
Operator Theory 84 
(2016), no. 3, 323-355.
https://doi.org/10.1007
/s00020-015-2269-7 
4. M.Homa and 
R.Hryniv,
Comparison and 
oscillation theorems for 
singular Sturm-
Liouville operators,
Opuscula Mathematica 
34 (2014), 97-113.
http://dx.doi.org/10.74
94/OpMath.2014.34.1.9
7
Пункт 4
Науковий керівник 
Наталії Терлич 
(захист кандидатської 
дисертації відбувся 30 
травня 2018 року на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 20.051.09)
http://svr.pu.if.ua/01-
01-01-
%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%BD
%D0%B8%D0%B9-
%D0%B0%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D1%96
%D0%B7-01-01-06-
%D0%B0%D0%BB%D0
%B3%D0%B5%D0%B1
%D1%80%D0%B0-
%D1%82/  
Пункт 5
Участь у спільному 
українсько-
німецькому проекті 
Математичні моделі 
біо-медичних проблем 
(головний виконавець 
– Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова) 
http://document.ua/pr
o-finansuvannja-
spilnih-ukrayinsko-
nimeckih-naukovo-
doslid-doc304595.html



Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика”, “Лінійна 
алгебра” для освітніх 
програм (бакалаврські 
та магістерська) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 8
член редколегії 
журналів
1.Matematychni Studii 
(Львівське 
математичне 
товариство)
http://www.matstud.or
g.ua/index.php/MatStu
d/about/editorialTeam 
2.Carpathian 
Mathematical 
Publications 
(Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника)
http://journals.pu.if.ua
/index.php/cmp/about
/editorialTeam
Пункт 10
Завідувач кафедри 
прикладної 
математики і 
статистики УКУ
Пункт 11
1.Член спеціалізованої 
Вченої ради з фізико-
математичних наук 
при Прикарпатському 
національному 
університеті ім. В. 
Стефаника
http://svr.pu.if.ua/%D1
%81%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D0%B4-
%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D0%B8-
%D0%BA-20-051-09/ 
2.Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій
Christofer Neuner, On 
Supersingular 
Perturbations, 
Stokholm University 
(14.11.2017)
Юлія Єршова, 
Обернені спектральні 
задачі, що пов’язані з 
класичними та 
квантовими графами, 
Інститут математики 
НАНУ (12.05.2015)
Пункт 17
Науковий стаж з 
1997р

216647 Гринів 
Ростислав 
Олегович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046151, 
виданий 

09.04.2008

0 Теорія 
ймовірностей 
та 
математична 
статистика 

Стаж роботи 23 р. 4 м. 
Пункт 1 
1. S. Albeverio, R. 
Hryniv, and Ya. 
Mykytyuk,
Inverse scattering for 



impedance Schrödinger 
operators, I. Step-like 
impedance lattice,
J. Math. Anal. Appl. 
458 (2018), no.1, 71-92.
https://doi.org/10.1016
/j.jmaa.2017.07.06 
2. R. Hryniv and Ya. 
Mykytyuk,уточни
Eigenvalue asymptotics 
for Dirac-Bessel 
operators,
J. Math. Phys. 57 
(2016), id. 063507 
(20pp).
https://doi.org/10.1063
/1.4953245 
3. R.Hryniv and 
S.Manko,
Inverse scattering on 
the half-line for ZS-
AKNS systems with 
integrable potentials,
Integral Equat. 
Operator Theory 84 
(2016), no. 3, 323-355.
https://doi.org/10.1007
/s00020-015-2269-7 
4. M.Homa and 
R.Hryniv,
Comparison and 
oscillation theorems for 
singular Sturm-
Liouville operators,
Opuscula Mathematica 
34 (2014), 97-113.
http://dx.doi.org/10.74
94/OpMath.2014.34.1.9
7
Пункт 4
Науковий керівник 
Наталії Терлич 
(захист кандидатської 
дисертації відбувся 30 
травня 2018 року на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 
ради К 20.051.09)
http://svr.pu.if.ua/01-
01-01-
%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0
%B8%D1%87%D0%BD
%D0%B8%D0%B9-
%D0%B0%D0%BD%D0
%B0%D0%BB%D1%96
%D0%B7-01-01-06-
%D0%B0%D0%BB%D0
%B3%D0%B5%D0%B1
%D1%80%D0%B0-
%D1%82/  
Пункт 5
Участь у спільному 
українсько-
німецькому проекті 
Математичні моделі 
біо-медичних проблем 
(головний виконавець 
– Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова) 
http://document.ua/pr
o-finansuvannja-
spilnih-ukrayinsko-
nimeckih-naukovo-
doslid-doc304595.html
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 



занять з дисциплін 
“Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика”, “Лінійна 
алгебра” для освітніх 
програм (бакалаврські 
та магістерська) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 8
член редколегії 
журналів
1.Matematychni Studii 
(Львівське 
математичне 
товариство)
http://www.matstud.or
g.ua/index.php/MatStu
d/about/editorialTeam 
2.Carpathian 
Mathematical 
Publications 
(Прикарпатський 
національний 
університет ім. Василя 
Стефаника)
http://journals.pu.if.ua
/index.php/cmp/about
/editorialTeam
Пункт 10
Завідувач кафедри 
прикладної 
математики і 
статистики УКУ
Пункт 11
1.Член спеціалізованої 
Вченої ради з фізико-
математичних наук 
при Прикарпатському 
національному 
університеті ім. В. 
Стефаника
http://svr.pu.if.ua/%D1
%81%D0%BA%D0%BB
%D0%B0%D0%B4-
%D1%80%D0%B0%D0
%B4%D0%B8-
%D0%BA-20-051-09/ 
2.Офіційний опонент 
кандидатських 
дисертацій
Christofer Neuner, On 
Supersingular 
Perturbations, 
Stokholm University 
(14.11.2017)
Юлія Єршова, 
Обернені спектральні 
задачі, що пов’язані з 
класичними та 
квантовими графами, 
Інститут математики 
НАНУ (12.05.2015)
Пункт 17
Науковий стаж з 
1997р

196513 Молчановсь
кий Олексій 
Ігорович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 

0 Алгоритми та 
структури 
даних

Стаж роботи 12 р. 6 м.
Пункт 1
1. Vadim Ermolayev, 
Mari Carmen Suárez-
Figueroa, Oleksii 
Molchanovskyi, 
"Architecting Data 
Science Education", 



інститут", рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

080401 
Інформаційні 

управляючі 
системи та 
технології

Conference: ICTERI 
2018. Volume II: 
WorkshopsAt: Kyiv, 
Ukraine, May 2018
Пункт 10
Керівник 
магістерської 
програми «Науки про 
дані» факультету 
прикладних наук
Пункт 13
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=243 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=775 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1344 
Пункт 14
Керівництво ІТ-
клубом з 
алгоритмічного 
програмування при 
факультеті 
прикладних наук з 
2017 року 
(розпорядження ФПН 
від 18.09.2017 № 
18/09/2017; від 
17.09.2018 № 17/09-
18/4)

10970 Щербина 
Юрій 
Миколайови
ч

Професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ФM 000591, 
виданий 

25.06.1975, 
Атестат 

доцента ДЦ 
026333, 
виданий 

04.04.1979

0 Дискретна 
математика

Стаж роботи 47 р. 2 м.
Пункт 1
1. Lenko V. Knowledge 
representation and 
formal reasoning in 
ontologies with Coq / V. 
Lenko, V. Pasichnyk, N. 
Kunanets, Y. 
Shcherbyna // 
Advances in Computer 
Science for Engineering 
and Education, 2018 
(ICCSEEA2018). – С. 
759-770.
(https://link.springer.c
om/chapter/10.1007/97
8-3-319-91008-6_74).
2. Vasyl Lenko. Type-
Theoretical 
Foundations of the 
Derivation System in 
Coq / Vasyl Lenko, 
Volodymyr Pasichnyk, 
Nataliia Kunanets, 
Yuriy Shcherbyna // 
2018 IEEE First 
International 
Conference on SYSTEM 
ANALYSIS & 
INTELLIGENT 
COMPUTING (SAIC). – 
Conference 
Proceedings. – Igor 
Sikorsky Kyiv 
Polytechnic Institute. – 
08-12 October, 2018, 
Kyiv, Ukraine. – С. 220-
225. 
(https://ieeexplore.ieee.
org/document/8516885
)
Пункт 2
1. Табачишин Д.Р. 
Експертне 
оцінювання 
«розумності міста» із 
застосуванням 



нечіткої логіки / Д.Р. 
Табачишин, В.С. 
Ленько, Н.Е. 
Кунанець, В.В. 
Пасічник, Ю.М. 
Щербина // Штучний 
інтелект, 2017, №1 
(75). – С. 102-110.
http://dspace.nbuv.gov.
ua/handle/123456789/
132106 
2. Кунанець Н.Е. 
Персональні бази 
даних та знань 
віртуальних 
дослідницьких 
спільнот / Н.Е. 
Кунанець, В.С. 
Ленько, В.В. 
Пасічник, Ю.М. 
Щербина // Науковий 
вісник НЛТУ України, 
2017, Вип. 27(6). – С. 
185-191
https://nv.nltu.edu.ua/
Archive/2017/27_6/40.
pdf та 
http://nltu.edu.ua/nv/
Archive/2017/27_6/1.p
df 
3. Lenko V. Knowledge 
representation models 
/Lenko V., Pasichnyk 
V., Shcherbyna Y. // 
Вісник національного 
університету 
«Львівська 
політехніка» №864. – 
Серія: Комп’ютерні 
науки та інформаційні 
технології – 2017 р. – 
С. 157-168.
4. Щербина Ю. 
Проектування систем 
нечіткого виведення в 
задачах опрацювання 
зображень / Щербина 
Ю., Туркало М. // 
Вісник Львівського 
ун-ту, серія прикл. 
матем. та інформ. – 
Вип. 24. – Львів, 2016. 
– С. 110–119.
5. Задорожня Н. 
Кластерний аналіз 
оцінки середнього 
рівня знань за 
регіонами України 
(результати 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання) / 
Задорожня Н., Єлейко 
Я., Щербина Ю. // 
Вісник Львівського 
ун-ту, серія прикл. 
матем. та інформ. – 
Вип. 23. – Львів, 2015. 
– С. 97–107.
6. Єлейко Я. 
Визначення поняття 
ризику за допомогою 
теорії нечітких 
множин / Я. Єлейко, 
Ю. Щербина, С. 
Дмитрів // Вісник 
Львівського ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
інформ. – вип. 21. – 
Львів, 2014. – С. 79-83.
7. Годич О. 



Апроксимація 
простору станів та дій 
штучними 
нейронними 
мережами в задачах 
навігації / О. Годич, 
П. Кушнір, Ю. 
Щербина // Вісник 
Львівського ун-ту, 
серія прикл. матем. та 
інформ. – вип. 19. – 
Львів, 2013. – С. 106-
125.
Пункт 3
1. Нікольський Ю. В. 
Дискретна 
математика / 
Нікольський Ю. В., 
Пасічник В. В., 
Щербина Ю. М. 
Підручник (з грифом 
МОН України). – 
Серія «Інформатика». 
– Видавнича група 
BHV. – Київ – 2007 – 
368 с.
2. Нікольський Ю. В. 
Дискретна 
математика / 
Нікольський Ю. В., 
Пасічник В. В., 
Щербина Ю. М. 
Підручник (з грифом 
МОН України). – 
Видання четверте. 
Серія «Комп’ютинґ». 
– Видавництво 
«Магнолія–2006». – 
Львів – 2016. – 432 с.
3. Нікольський Ю. В. 
Системи штучного 
інтелекту / 
Нікольський Ю. В., 
Пасічник В. В., 
Щербина Ю. М. 
Навчальний посібник 
(з грифом МОН 
України). – Видання 
друге, виправлене і 
доповнене. Серія 
«Комп’ютинґ». – 
Видавництво 
«Магнолія–2006». – 
Львів – 2013. – 279 с.
4. Пасічник В. В. 
Математична 
лінгвістика / 
Пасічник В. В., 
Щербина Ю. М., 
Висоцька В. А., 
Шестакевич Т. В. 
Навчальний посібник 
(з грифом МОН 
України). – Серія 
«Комп’ютинґ». – 
Видавництво «Новий 
Світ –2006». – Львів – 
2012. – 359 с.
5. Годич О. В. 
Українська жестова 
мова. Комп’ютерно - 
лінгвістичний аспект 
/ Годич О. В., Давидов 
М. В., Нікольський Ю. 
В., Пасічник  В. В., 
Щербина Ю. М. – 
Львів: Літературна 
агенція «Піраміда». – 
2009. – 253 с.
6. Годич О. В. 
Комп’ютерне 



розпізнавання жестів. 
Програмно - 
алгоритмічний підхід 
/ Годич О. В., Давидов 
М. В., Нікольський Ю. 
В., Пасічник  В. В., 
Щербина Ю. М. – 
Львів: Компанія 
«Манускрипт». – 2011. 
– 316 с.
7. A. Skowron. Rough 
Sets and Intelligent 
Systems, ISRL 43, – v.2 
/ A. Skowron and Z. 
Suraj (Eds.) – Springer-
Verlag: Berlin, 
Heidelberg, New York, 
2013.
Розділ: Davydov M.V. 
Providing Feedback in 
Ukrainian Sign 
Language Trainer 
Software. / M.V. 
Davydov, I.V. Nikolski, 
V.V. Pasichnyk, O.V. 
Hodych, Y.M. 
Scherbyna – P. 241-261. 
(Scopus)
http://www.springer.co
m/engineering/comput
ational+intelligence+an
d+complexity/book/97
8-3-642-30340-1  
Пункт 4
1. Голуб Богдан 
Михайлович. 
Итерационные 
методы решения 
задач нелинейного 
программирования, 
использующие 
факторизацию и 
квазиньютоновскую 
аппроксимацию. Дис. 
на соискание ученой 
степени кандидата 
физико-
математических наук 
по спец. 01.01.09 – 
математическая 
кибернетика. Киев – 
1989.
2. Гринів Ростислав 
Олегович. Індуктивні 
методи та алгоритми 
самоорганізації 
моделей даних на 
основі карт Кохонена. 
Дис. на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спец. 01.05.03 
– математичне та 
програмне 
забезпечення 
обчислювальних 
машин і систем. Львів 
– 2010.
Пункт 8
Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: Вісник 
Львівського 
університету. Серія 
прикладна 
математика та 
інформатика.
Пункт 10



Заступник декана 
прикладної 
математики та 
інформатики 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка
Завідувач кафедри 
теорії оптимальних 
процесів Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка.
Пункт 17
Лауреат Державної 
премії України в 
галузі науки і техніки 
(2009 р.)

33050 Клебан Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

0 Економетрика Курс викладає Терлич 
Наталія Іванівна. 
Стаж роботи 2 р. 1 м. 
Кваліфікація 
викладача: 
Львівський 
державний 
університет
імені Івана Франка, 
2010. Спеціальність 
“Статистика”, 
кваліфікація - магістр 
статистики. Викладач
Пункт 1
1.Hryniv R., Pronska N. 
Inverse spectral 
problems for energy-
dependent Sturm–
Liouville equations // 
Inverse Probl. – 2012. – 
Vol. 28, №8. – P. 
085008. 
2.  Pronska N. 
Reconstruction of 
energy-dependent 
Sturm–Liouville 
equations from two 
spectra // Integr. Equ. 
Oper. Theory. – 2013. – 
Vol. 76, №3. – P. 403–
419.
Пункт 2
1.  Pronska N. 
Asymptotics of 
eigenvalues and 
eigenfunctions of 
energy-dependent 
Sturm–Liouville 
equations // Mat. Stud. 
– 2013. – Vol. 40, №1. 
– P. 38–52.
2.  Pronska N. 
Reconstruction of 
energy-dependent 
Sturm–Liouville 
equations from two 
spectra. II // 
Carpathian Math. Publ. 
– 2013. – Vol. 5, №2. – 
P. 315–325.
3. Pronska N. Spectral 
properties of Sturm–
Liouville equations with 
singular energy-
dependent potentials // 
Methods Funct. Anal. 
Topol. – 2013. – Vol. 
19, №4. – P. 327–345.
Пункт 6
асистенство 
(проведення 



практичних занять) 
англійською мовою на 
курсі ТІМС
Пункт 17
2010р - математик 2ї 
категорії ІППММ; 
2010-2016 - навчання 
в аспірантурі;
2016-2018 - провідний 
математик ІППММ;
липень-вересень 2018 
- молодший науковий 
співробітник ІППММ

95345 Романюк 
Андрій 
Богданович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001423, 
виданий 

14.10.1998, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037496, 
виданий 

17.01.2014

0 Основи 
програмування

Стаж роботи 20 р. 1 м.
Пункт 13
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1251  
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1553  
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1343
Пункт 14
Керівництво ІТ-
клубом з 
алгоритмічного 
програмування при 
факультеті 
прикладних наук з 
2017 року 
(розпорядження ФПН 
від 18.09.2017 № 
18/09/2017; від 
17.09.2018 № 17/09-
18/4) 
Пункт 15
1) Виступ на 2-а 
Міждисциплінарна 
майстерня Фізика і 
гуманітарні науки
Verba et numeri 
(кількісні підходи до 
аналізу мови і тексту)
28 березня 2017 р., 2) 
https://complinguistics.
blogspot.com/ 
(потребує оновлення)
Аналіз методів 
побудови векторних 
представлень слів на 
основі малого 
україномовного 
корпусу.
http://www.icmp.lviv.u
a/node/6823 
Пункт 17
2000-2008 рр. 
Керівник IT відділу 
ПНВП "Світанок"

41329 Притула 
Ярослав 
Ярославович

Доцент, 
Суміщення

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 006999, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021646, 
виданий 

23.12.2008

0 Економічний 
аналіз 1

Стаж роботи 20 р. 1 м. 
Пункт 3
1.Prytula, Y., Pohorila, 
N., Tyahlo, S., 
Denisova-Schmidt, E. & 
Huber, M., 2018. The 
Hidden Economics of 
Regional Development 
of Ukraine: Mapping 
Corruption, Trust, Envy 
and Risk Attitudes in 
Ukraine. In: 
Regionalism without 
regions: 
Reconceptualizing 
Ukraine’s 
heterogeneity. edited by 
U. Schmid and O. 



Myshlovska, 2018, CEU 
Press.
2.Prytula, Y. Individual 
Risk Attitudes in 
Ukraine. In: 
Regionalism without 
regions: 
Reconceptualizing 
Ukraine’s 
heterogeneity. edited by 
U. Schmid and O. 
Myshlovska, 2018, CEU 
Press.
3. Denisova-Schmidt, 
E., M., Huber and Y. 
Prytula, 2017, 
Corruption among 
Ukrainian Businesses: 
do firm size, industry 
and region matter?, in 
J.Leither and H. 
Meissner (eds.), State 
Capture, Political Risks 
and International 
Business. Cases from 
Black Sea Region 
Countries, Routledge, 
108-119.
4. Denisova-Schmidt, E. 
& Prytula, Y., 2016. The 
Shadow Economy and 
Entrepreneurship in 
Ukraine. In: The 
Entrepreneurship and 
Shadow Economy 
edited by A. Sauka, F. 
Schneider and C. 
Williams. s.l. 
Cheltenham, UK: Edgar 
Elgar, 151-168.
Пункт 4
Науковий керівник 
дисертаційної роботи 
Ластовецької 
Роксолани Орестівни 
на тему: «Механізми 
впливу грошових 
переказів на 
економіку країни-
донора та країни-
реципієнта». Захист 
відбувся в червні 2016. 
http://www.lnu.edu.ua
/thesis/lastovetska-
roksolana-orestivna/
Пункт 5
Team leader of 
Economy sub-group in 
the research project
‘Region, Nation and 
Beyond. An 
Interdisciplinary and 
Transcultural 
Reconceptualization of 
Ukraine’,
Swiss National 
Foundation, 2011-2015.
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисципліни 
“Економічний аналіз 
2” для освітніх 
програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 



від 11 вересня 2018 
року
Пункт 8
Team leader of 
Economy sub-group in 
the research project
‘Region, Nation and 
Beyond. An 
Interdisciplinary and 
Transcultural 
Reconceptualization of 
Ukraine’,
Swiss National 
Foundation, 2011-2015.  
Пункт 10
Декан факультету 
прикладних наук
Пункт 15
1. Ярослав Притула, 
Архітектура освітніх 
можливостей, TEDx 
виступ. Available at 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=3M_islFxIDA 
2. Denisova-Schmidt, 
E., & Prytula, Y. (2015). 
To pay or not to pay 
taxes, that is the 
question. VoxUkraine. 
Available at 
http://voxukraine.org/
2015/06/12/to-pay-or-
not-to-pay-taxes-that-
is-the-question/ 
3. Denisova-Schmidt, 
Prytula, Y. (29.5.2015). 
The Business 
Environment in 
Ukraine: New Country, 
Old Problems, More 
Hope: Edmond J. Safra 
Center for Ethics, 
Harvard University. 
URL:http://ethics.harv
ard.edu/blog/business-
environment-ukraine-
new-country-old-
problems-more-hope 
4. Denisova-Schmidt, 
E., Leontyeva, E., & 
Prytula, Y. (17.6.2014). 
Corruption at 
Universities is a 
Common Disease for 
Russia and Ukraine: 
Edmond J. Safra Center 
for Ethics, Harvard 
University. 
URL:http://ethics.harv
ard.edu/blog/corruptio
n-universities-common-
disease-russia-and-
ukraine  
5. Prytula Ya. (Nov. 
2013). Trust is the most 
valuable resource, 
Zaxid.Net,. URL: 
http://zaxid.net/news/
showNews.do?
dovira_koshtuye_nayd
orozhche&objectId=129
8507  (in Ukrainian)
6. Prytula Ya. 
(28.02.2014). From 
Revolution of Dignity to 
a dignified life, 
Ukrainska Pravda, 
URL:http://www.eprav
da.com.ua/columns/20
14/02/28/423251/  (in 



Ukrainian) 
Пункт 16
Southern Economic 
Association 
(https://www.southern
economic.org/), 
Association for Slavic, 
East European, and 
Eurasian Studies 
(ASEEES), 
https://www.aseees.org
/about
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Ярослав 
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Атестат 

доцента 12ДЦ 
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виданий 
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0 Економічний 
аналіз 2

Стаж роботи 20 р. 1 м. 
Пункт 3
1.Prytula, Y., Pohorila, 
N., Tyahlo, S., 
Denisova-Schmidt, E. & 
Huber, M., 2018. The 
Hidden Economics of 
Regional Development 
of Ukraine: Mapping 
Corruption, Trust, Envy 
and Risk Attitudes in 
Ukraine. In: 
Regionalism without 
regions: 
Reconceptualizing 
Ukraine’s 
heterogeneity. edited by 
U. Schmid and O. 
Myshlovska, 2018, CEU 
Press.
2.Prytula, Y. Individual 
Risk Attitudes in 
Ukraine. In: 
Regionalism without 
regions: 
Reconceptualizing 
Ukraine’s 
heterogeneity. edited by 
U. Schmid and O. 
Myshlovska, 2018, CEU 
Press.
3. Denisova-Schmidt, 
E., M., Huber and Y. 
Prytula, 2017, 
Corruption among 
Ukrainian Businesses: 
do firm size, industry 
and region matter?, in 
J.Leither and H. 
Meissner (eds.), State 
Capture, Political Risks 
and International 
Business. Cases from 
Black Sea Region 
Countries, Routledge, 
108-119.
4. Denisova-Schmidt, E. 
& Prytula, Y., 2016. The 
Shadow Economy and 
Entrepreneurship in 
Ukraine. In: The 
Entrepreneurship and 
Shadow Economy 
edited by A. Sauka, F. 
Schneider and C. 
Williams. s.l. 
Cheltenham, UK: Edgar 
Elgar, 151-168.
Пункт 4
Науковий керівник 
дисертаційної роботи 
Ластовецької 
Роксолани Орестівни 
на тему: «Механізми 
впливу грошових 
переказів на 
економіку країни-
донора та країни-
реципієнта». Захист 



відбувся в червні 2016. 
http://www.lnu.edu.ua
/thesis/lastovetska-
roksolana-orestivna/
Пункт 5
Team leader of 
Economy sub-group in 
the research project
‘Region, Nation and 
Beyond. An 
Interdisciplinary and 
Transcultural 
Reconceptualization of 
Ukraine’,
Swiss National 
Foundation, 2011-2015.
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисципліни 
“Економічний аналіз 
2” для освітніх 
програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 8
Team leader of 
Economy sub-group in 
the research project
‘Region, Nation and 
Beyond. An 
Interdisciplinary and 
Transcultural 
Reconceptualization of 
Ukraine’,
Swiss National 
Foundation, 2011-2015.  
Пункт 10
Декан факультету 
прикладних наук
Пункт 15
1. Ярослав Притула, 
Архітектура освітніх 
можливостей, TEDx 
виступ. Available at 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=3M_islFxIDA 
2. Denisova-Schmidt, 
E., & Prytula, Y. (2015). 
To pay or not to pay 
taxes, that is the 
question. VoxUkraine. 
Available at 
http://voxukraine.org/
2015/06/12/to-pay-or-
not-to-pay-taxes-that-
is-the-question/ 
3. Denisova-Schmidt, 
Prytula, Y. (29.5.2015). 
The Business 
Environment in 
Ukraine: New Country, 
Old Problems, More 
Hope: Edmond J. Safra 
Center for Ethics, 
Harvard University. 
URL:http://ethics.harv
ard.edu/blog/business-
environment-ukraine-
new-country-old-
problems-more-hope 
4. Denisova-Schmidt, 
E., Leontyeva, E., & 



Prytula, Y. (17.6.2014). 
Corruption at 
Universities is a 
Common Disease for 
Russia and Ukraine: 
Edmond J. Safra Center 
for Ethics, Harvard 
University. 
URL:http://ethics.harv
ard.edu/blog/corruptio
n-universities-common-
disease-russia-and-
ukraine  
5. Prytula Ya. (Nov. 
2013). Trust is the most 
valuable resource, 
Zaxid.Net,. URL: 
http://zaxid.net/news/
showNews.do?
dovira_koshtuye_nayd
orozhche&objectId=129
8507  (in Ukrainian)
6. Prytula Ya. 
(28.02.2014). From 
Revolution of Dignity to 
a dignified life, 
Ukrainska Pravda, 
URL:http://www.eprav
da.com.ua/columns/20
14/02/28/423251/  (in 
Ukrainian) 
Пункт 16
Southern Economic 
Association 
(https://www.southern
economic.org/), 
Association for Slavic, 
East European, and 
Eurasian Studies 
(ASEEES), 
https://www.aseees.org
/about

156233 Фединяк 
Степан 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007001, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012861, 

виданий 
15.06.2006

0 Математичний 
аналіз

Стаж роботи 20 р. 4 м.
Пункт 3
Фединяк С.І. 
Практикум з 
математичного 
аналізу: Навчальний 
посібник / 
М.В.Заболоцький, 
С.І.Фединяк, 
П.В.Філевич, Червінка 
К. А. // Львів: Вид. 
Центр ЛНУ ім. 
І.Франка, 2009. –312 с
Пункт 5
2012-2015 роки – 
учасник проекту 
«Impress Project No. 
530534-TEMPUS-1-
2012-1-UK- TEMPUS-
SMGR» («Підвищення 
ефективності 
студентських служб») 
програми Темпус
Пункт 7
2009 – 2012 роки – 
вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д35.051.18
Пункт 10
2009 - 2014 роки – 
заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
ЛНУ ім. І. Франка.
Заступник декана 
Факультету 



прикладних наук УКУ
Пункт 13
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1564 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1562 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1249
Пункт 17
Науковий і 
педагогічний стаж з 
2000 р.

190784 Добосевич 
Олесь 
Мар`янович

Асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
бакалавра, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

080101 
Математика, 

Диплом 
магістра, 

Львівський 
національний 

університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

080101 
Математика

0 Об`єктно-
орієнтоване 
програмування

Стаж роботи 5 р. 1 м.
Пункт 9
Член журі 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
математики 
http://matholymp.com.
ua/wp-
content/uploads/2018/
03/%D0%9D%D0%B0
%D0%BA%D0%B0%D0
%B7-
%D0%BE%D0%BB%D1
%96%D0%BC%D0%BF
%D1%96%D0%B0%D0
%B4%D0%B8-2018.rar    
Пункт 10
Заступник декана 
Факультету 
прикладних наук УКУ
Керівник 
бакалаврської 
програми 
“Комп'ютерні науки”
Пункт 14
Керівник командами, 
що стала переможцем 
I етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
http://lp.edu.ua/news/
2018/komanda-
nulpnerdasaurus-
vtretye-peremagaye-na-
i-etapi-mizhnarodnoyi-
olimpiady-z   і стала 
учасником III етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади
Пункт 15
1. Виступ на 
"Recognition 
Morning@Lohika " з 
доповіддю про 
"Розпізнавання 
кириличного тексту" 
https://www.youtube.c
om/watch?
v=Cipijs63cGw   
2. Виступ на семінарі 
відділу лабораторії 
статистичної фізики 
складних систем "On 
Ukrainian characters 
MNIST dataset" 
http://www.icmp.lviv.u
a/content/%D1%81%D0
%B5%D0%BC%D1%96
%D0%BD%D0%B0%D1
%80-
%D0%BB%D0%B0%D0
%B1%D0%BE%D1%80
%D0%B0%D1%82%D0
%BE%D1%80%D1%96%
D1%97-



%D1%81%D1%82%D0%
B0%D1%82%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B
8%D1%87%D0%BD%D
0%BE%D1%97-
%D1%84%D1%96%D0%
B7%D0%B8%D0%BA%
D0%B8-
%D1%81%D0%BA%D0
%BB%D0%B0%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D1
%85-
%D1%81%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0%B5%D
0%BC-275  
3. Виступ на семінарі 
інституту CIIRC в Чехії 
http://impact.ciirc.cvut
.cz/?page_id=68  
4. Курс на Lviv Data 
Science Summer School 
http://cs.ucu.edu.ua/en
/course/gans-and-
roses-2018/#lecturer  
5. Виступ на 
внутрішньому 
семінарі Rycker Lyman 
Robotics на тему Face 
Recognition

64269 Гав`юк 
Роксолана 
Орестівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 038249, 
виданий 

29.09.2016

0 Основи 
фінансів

Стаж роботи 5 р. 7 м.
Пункт 1
1. Ластовецька Р. О. 
Взаємовплив обсягу 
неофіційних 
грошових переказів та 
рівня доларизації 
економіки України / 
Р. О. Ластовецька // 
Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – 
№6. – С. 355–362.
2. Lastovetska R. The 
impact of remittances 
outflows on the 
economy of Poland / R. 
Lastovetska // Austrian 
Journal of Humanities 
and Social Sciences. – 
2015. – No. 9-10. – P. 
123–125. 
3. Lastovetska R. 
Mechanisms of 
Remittances Influence 
on the Economy of 
Ukraine / R. 
Lastovetska // Handel 
wewnętrzny / Instytut 
Badań Rynku, 
Konsumpcji i 
Koniunktur. –  nr. 1 
(366). – Rocznik 63 
(LXIII). – 2017. – 452 
p.; P. 30-40.  
Пункт 2
1. Lastovetska R. 
Immigrant Remittances 
as Compensation in the 
Periods of Economic 
Downturns / R. 
Lastovetska // Вісник 
Львівського 
Університету. Серія 
міжнародні 
відносини. – 2014. – 
№35. – С. 165–170. 
2.Ластовецька Р. О. 
Взаємовплив обсягу 
неофіційних 
грошових переказів та 



рівня доларизації 
економіки України / 
Р. О. Ластовецька // 
Актуальні проблеми 
економіки. – 2015. – 
№6. – С. 355–362. 
3. Ластовецька Р. О. 
Культурний вимір 
індивідуалізму та 
колективізму як 
мотиваційний фактор 
грошових переказів / 
Р. О. Ластовецька // 
Вісник ОНУ імені І. І. 
Мечникова. – 2015. – 
Т. 20, № 2/1. – С. 16–
20. 
4. Ластовецька Р. О. 
Проблеми обліку 
статистичних даних 
про обсяги грошових 
переказів / Р. О. 
Ластовецька // 
Соціально-економічні 
проблеми сучасного 
періоду України. – 
2015. – №.4.  – С. 41–
44. 
5. Ластовецька Р. О. 
Особливості 
економічного 
розвитку України в 
умовах зростання 
грошових переказів з-
за кордону / Р. О. 
Ластовецька // 
Науковий вісник 
Міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Економіка і 
менеджмент. – 2015. – 
№.13.  – С. 18–21.
Пункт 6
курс "Основи 
фінансів" англійською 
мовою 
Пункт 15
1) Виступ на тему: 
"Effects of international 
migration on the 
sending country 
economy" на 
конференції 
Міжнародній науково-
практичній 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
вчених 
"Шевченківська весна: 
Економіка", 24-28 
березня 2014 року (К., 
ТОВ «Вістка», 2014. – 
Вип. ХIІ. – С.116) 
2) Виступ на тему: 
"Соціально-культурні 
детермінанти 
грошових переказів"  
на конференції 
"Сучасні тенденції 
міжнародних 
відносин: політика, 
економіка, право"  Зб. 
матеріалів III 
щорічної 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. Львів, 
25.04.2014) / Рец. І.С. 
Бик, М.М. Микієвич, 
Н.В. Антонюк, І.М. 



Грабинський. – Львів.: 
DPI, 2014. – С.277-281 
3)  Виступ на тему: 
"Вплив міграційних 
мереж на 
зовнішньоекономічні 
зв’язки країни-донора 
та країни-реципієнта" 
на конференції 
"Сучасні тенденції 
міжнародних 
відносин: політика, 
економіка, право" Зб. 
наук. праць IV 
щорічної міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Львів, 
16-17.04.2015) – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2015. – С.350-353 
4) Виступ на тему: 
"Сучасні тенденції в 
країнах-реципієнтах 
робочої сили" на 
конференції "Сучасні 
тенденції 
міжнародних 
відносин: політика, 
економіка, право" Зб. 
наук. праць V 
щорічної міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Львів, 
17.09.2015) – Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 
2015. – С.383-387                                                                                                                      
5) Виступ на тему: 
"Облігації для 
діаспори як 
потенційне джерело 
інвестицій" на 
конференції "Еколого-
економічні проблеми 
у міжнародній 
торгівлі та 
інвестиціях" Збірник 
матеріалів ІІІ 
міжнародної наукової 
конференції, м. Львів, 
Україна, 20-21.10.2015 
/ за ред. д-ра. екон. 
наук, проф. Ігора 
Грабинського. – 
Львів: ЛНУ ім. І. 
Франка, 2015. – С.69-
74 

33050 Клебан Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

0 Аналіз бізнес-
процесів

Стаж роботи 7 р. 9 м. 
Кваліфікація 
викладача: 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 2007
Спеціальність 
"Економічна теорія”, 
кваліфікація - магістр 
з економічної теорії, 
економіст зі знанням 
іноземної мови
Пункт 1
Kleban Y. CREATION 
OF START CITY IN 
LVIV AS A MODEL 
FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT 
[Електронний ресурс] 
/ Yuliia Kleban // 
Proceedings of the 4th 
International 
Conference Innovation 



Management, 
Entrepreneurship and 
Corporate 
Sustainability, 2016. – 
2016. – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imecs.vse.cz/wp-
content/uploads/2015/
08/IMECS-2016-Full-
Papers.pdf.
Пункт 3 
співавтор в монографії 
Кірієнко Ю.А. 
Моделювання 
структурної рівноваги 
внутрішнього ринку 
України/Ю.А. 
Кірієнко//Внутрішній 
ринок і торгівля 
України: структурно-
інституціональна 
трансформація [Текст] 
: монографія / [В. Д. 
Лагутін та ін.] ; за ред. 
д-ра екон. наук, проф. 
В. Д. Лагутіна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. - 
Київ : КНТЕУ, 2015. - 
431 с. : рис., табл. - 300 
экз. - ISBN 978-966-
629-751-1
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Економічний аналіз” 
та “Соціальне 
підприємництво” для 
освітніх програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 10 
В.о. завідувача 
кафедри міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
Секретар Вченої ради 
ФПН УКУ
Керівник 
бакалаврської 
програми “ІТ та 
бізнес-аналітика”
В.о. завідувача 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу 
ФПН УКУ
Пункт 17
2017- до тепер 
Керівник 
бакалаврської 
програми «ІТ та бізнес 
аналітика», Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2016-2017 Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ



2015-2016 в.о. 
завідувача кафедри 
міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
2013-2015 Асистент 
кафедри соціальної 
медицини, економіки 
та організації охорони 
здоров'я Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького
2012-2013 Асистент 
кафедри 
загальноекономічної 
підготовки та 
маркетингу

281855 Томашевськ
ий Олег 
Михайлович

старший 
викладач, 
Суміщення

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 
університет 
"Львівська 

політехніка", 
рік закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

Прикладна 
математика, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017406, 
виданий 

12.02.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021912, 

виданий 
23.12.2008

0 Життєвий 
цикл 
програмного 
забезпечення

Стаж роботи 16 р. 8 м.
Пункт 1
Грицик В.В., 
Томашевський О.М. 
Нейромережний 
підхід до 
забезпечення захисту 
інформації з 
високими 
показниками 
завадостійкості при 
передачі // Доповіді 
Національної 
Академії Наук 
України.- 2003.- № 3.- 
С. 64-68.
Томашевський О.М. 
Розробка і реалізація 
модифікованого 
алгоритму стиску 
зображень S3TC // 
Науково-соціальний 
часопис “Технічні 
вісті”.- Львів, 2008.- 
№ 1(27), 2(28), 20-23 
с.
Томашевський О.М., 
Ткаченко П.Р. 
Геометрична 
інтерпретація 
процесів навчання та 
функціонування 
нейромережевого 
класифікатора-
декодера // Вісник 
Національного 
університету 
“Львівська 
політехніка”.- 2002.- 
№450.- С.60-67.
Томашевський О.М. 
Захист інформації: 
основні задачі та нові 
принципи розв’язання 
// Вісник Сумського 
державного 
університету.- 2002.- 
№12(45).- С.163-169.
Томашевський О., 
Петрів Р. Створення 
інтерактивних тестів 
для проведення 
кредитно-модульного 
контролю //Збірник 
наукових праць. 
Комп’ютерні 
технології друкарства. 
– Львів, 2009.- № 21. - 



88-94 с.
Пункт 3
Томашевський, О.М. 
Інформаційні 
технології та 
моделювання бізнес-
процесів. Навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. 
закл. Рекомендовано 
МОН України [Текст] 
/ О.М. Томашевський, 
Г.Г. Цегелик, М.Б. 
Вітер, В.І. Дубук. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2012. – 
295 с.
Пункт 10
З 2008 по 2013 
завідувач кафедри 
математики і 
комп'ютерних 
дисциплін при 
Львівській філії 
Європейського 
університету
Пункт 13
Томашевський О.М. 
Захист 
інформаційного та 
програмного 
продукту. Конспект 
лекцій. Частина I: 
методи та засоби 
захисту інформації. 
Для студентів V курсу 
напряму підготовки 
“Комп’ютерні науки” 
спеціальності 
“Інформаційні 
управляючі системи 
та технології”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2006.- 63 с.
Томашевський О.М. 
Забезпечення 
надійності 
функціонування 
комп’ютерних систем. 
Для студентів V курсу 
напряму підготовки 
“Комп’ютерні науки” 
спеціальності 
“Інформаційні 
управляючі системи 
та технології”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2006.- 55 с.
Томашевський О.М. 
Методи та засоби 
комп’ютерних 
інформаційних 
технологій. Для 
студентів IV курсу 
напряму підготовки 
“Комп’ютерні науки” 
спеціальності 
“Інформаційні 
управляючі системи 
та технології”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2006.- 83 с.
Вітер М.Б., 
Томашевський О.М. 
Сучасні Інтернет-
технології. 



Навчальний посібник 
з лекційних та 
практичних занять з 
дисципліни “Сучасні 
інтернет-технології ” 
для студентів III курсу 
економічних 
спеціальностей 
“Фінанси”, 
“Банківська справа”, 
“Облік і аудит”, 
“Економіка 
підприємства”, 
“Маркетинг”, 
“Менеджмент 
організацій”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2007.- 80 с.
Томашевський О.М. 
Сучасні Інтернет-
технології. Опорний 
конспект для 
студентів заочної 
форми навчання 
економічних 
спеціальностей 
“Фінанси”, 
“Банківська справа”, 
“Облік і аудит”, 
“Економіка 
підприємства”, 
“Маркетинг”, 
“Менеджмент 
організацій”.- 
Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2008.- 44 с.
Томашевський О.М. 
Інформаційні системи 
і технології в 
банківській сфері. - 
Опорний конспект для 
студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності 
8.050105 - “Банківська 
справа”.- Видавництво 
Європейського 
університету.- Львів, 
2008.- 48 с.
Пункт 17
Науковий і 
педагогічний стаж з 
2003 року

81230 Годич Олесь 
Васильович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
спеціаліста, 
Львівський 

національний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

080202 
Прикладна 

математика, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 064397, 

виданий 
22.12.2010

0 Основи 
системного 
аналізу

з 2015 року – 
керівництво R&D 
підрозділом компанії 
Fielden Management 
Services Pty. Ltd.
Замається 
розробленням власної 
технології TG Platform 
для високорівневого 
конструювання 
EAM/ERP 
інформаційних систем
Професійне коло

245315 Холоша 
Олександр 
Олександров

Доцент, 
Основне 
місце 

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001725, 

0 Основи захисту 
інформації

Стаж роботи 2 р. 9 м.
Пункт 1
39 публікацій в Scopus 



ич роботи виданий 
11.11.1998

(3 за останні 5 років)
Пункт 2
1.T. Helleseth, A. 
Kholosha, S. Mesnager, 
Niho Bent Functions 
and Subiaco 
Hyperovals, In 
Lavrauw, M., Mullen, 
G.L., Nikova, S., 
Panario, D., Storme, L., 
eds.: Theory and 
Applications of Finite 
Fields, vol. 579 of 
Contemporary 
Mathematics, pp. 91-
101, 2012, Providence, 
Rhode Island, American 
Mathematical Society.
2.Nian Li, Tor 
Helleseth, Xiaohu Tang, 
Alexander Kholosha, 
Several New Classes of 
Bent Functions From 
Dillon Exponents, IEEE 
Trans. Inf. Theory, vol. 
59, no. 3, pp. 1818-1831, 
Mar. 2013.
3.N. Li, T. Helleseth, A. 
Kholosha, X. Tang, On 
the Walsh Transform of 
a Class of Functions 
From Niho Exponents, 
IEEE Trans. Inf. 
Theory, vol. 59, no. 7, 
pp. 4662-4667, Jul. 
2013.
4.L. Budaghyan, C. 
Carlet, T. Helleseth, A. 
Kholosha, On o-
Equivalence of Niho 
Bent Functions, In Koҫ 
Ҫ., Mesnager S., Savaş 
E., eds.: Sequences and 
Their Applications - 
WAIFI 2014, vol. 9061 
of Lecture Notes in 
Computer Science, pp. 
155-168, 2015, Berlin, 
Springer-Verlag.
5.L. Budaghyan, A. 
Kholosha, C. Carlet, T. 
Helleseth,, Univariate 
Niho Bent Functions 
From o-Polynomials, 
IEEE Trans. Inf. 
Theory, vol. 62, no. 4, 
pp. 2254-2265, Apr. 
2016.
Пункт 3
монографія
1.Kholosha, 
Investigations in the 
Design and Analysis of 
Key-Stream Generators, 
VDM Verlag Dr. Müller, 
2008.
розділи книг
1.Kholosha, A. Pott, 
Bent and related 
functions, Chap. 9.3 In 
G.L. Mullen, D. 
Panario, eds.: 
Handbook of Finite 
Fields, ser. Discrete 
Mathematics and its 
Applications, pp. 255-
265, CRC Press, 2013.
2.T. Helleseth, A. 
Kholosha, Bent 
functions and their 
connectiM. Wildon, 



eds.: Surveys in 
Combinatorics 2013, 
vol. 409 of London 
Mathematical Society 
Lecture Notes Series, 
pp. 91-126, Cambridge 
University Press, 2013.
Пункт 4
співкерівник трьох 
здобувачів звання PhD  
1.Geir Jarle Ness, 
Correlation of m-
sequences of diffons to 
combinatorics, In S.R. 
Blackburn, S. Gerke, 
erent lengths and 
related topics, 
University of Bergen, 
2007
2.Aina Johansen, The 
correlation of 
sequences over finite 
alphabets, University of 
Bergen, 2009
Пункт 5
міжнародні наукові 
проекти
1.Advanced 
Cryptographic 
Techniques 
http://www.selmer.uib.
no/ACT.pdf
2.Inductively Coupled 
Channels: Reliable and 
Secure 
Communications
3.Secure Boolean 
Functions for Coding 
and Cryptography
4.ECRYPT, European 
Network of Excellence 
for Cryptology, the 
Symmetric Techniques 
Virtual Lab 
http://www.ecrypt.eu.o
rg
Пункт 6
University of Bergen
1.INF 240 “Topics in 
Cryptography”.
2.Postgraduate course 
INF 349 Sem. A. 
“Stream Ciphers and 
Related Topics”
Пункт 8
редагування 
спеціальних випусків
1.O. Grošek, T. 
Helleseth, A. Kholosha, 
K. Nemoga, Eds., NIL-
CRYPT '10, vol. 45 of 
Tatra Mountains 
Mathematical 
Publications, 
Bratislava: 
Mathematical Institute, 
Slovak Academy of 
Sciences, 2010.
2.P. Charpin, A. 
Kholosha, E. Rosnes, M. 
G. Parker, Eds., Special 
Issue: Coding and 
Cryptography; Designs, 
Codes and 
Cryptography, vol. 59, 
no. 1-3, April 2011.
3.L. Budaghyan, T. 
Helleseth, A. Kholosha, 
Eds., Special Issue: 
Boolean Functions and 
Their Applications; 



Cryptography and 
Communications, vol. 
8, no. 2, 2016.

156233 Фединяк 
Степан 
Іванович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

Диплом 
кандидата наук 

ДK 007001, 
виданий 

27.06.2000, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012861, 

виданий 
15.06.2006

0 Теорія 
прийняття 
рішень

Стаж роботи 20 р. 4 м.
Пункт 3
Фединяк С.І. 
Практикум з 
математичного 
аналізу: Навчальний 
посібник / 
М.В.Заболоцький, 
С.І.Фединяк, 
П.В.Філевич, Червінка 
К. А. // Львів: Вид. 
Центр ЛНУ ім. 
І.Франка, 2009. –312 с
Пункт 5
2012-2015 роки – 
учасник проекту 
«Impress Project No. 
530534-TEMPUS-1-
2012-1-UK- TEMPUS-
SMGR» («Підвищення 
ефективності 
студентських служб») 
програми Темпус
Пункт 7
2009 – 2012 роки – 
вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д35.051.18
Пункт 10
2009 - 2014 роки – 
заступник 
відповідального 
секретаря 
приймальної комісії 
ЛНУ ім. І. Франка.
Заступник декана 
Факультету 
прикладних наук УКУ
Пункт 13
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1564 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1562 
https://cms.ucu.edu.ua
/course/view.php?
id=1249
Пункт 17
Науковий і 
педагогічний стаж з 
2000 р.

33050 Клебан Юлія 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
прикладних 

наук

0 Бакалаврський 
семінар

Стаж роботи 7 р. 9 м. 
Кваліфікація 
викладача: 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 2007
Спеціальність 
"Економічна теорія”, 
кваліфікація - магістр 
з економічної теорії, 
економіст зі знанням 
іноземної мови
Пункт 1
Kleban Y. CREATION 
OF START CITY IN 
LVIV AS A MODEL 
FOR REGIONAL 
DEVELOPMENT 
[Електронний ресурс] 
/ Yuliia Kleban // 
Proceedings of the 4th 
International 
Conference Innovation 
Management, 



Entrepreneurship and 
Corporate 
Sustainability, 2016. – 
2016. – Режим доступу 
до ресурсу: 
http://imecs.vse.cz/wp-
content/uploads/2015/
08/IMECS-2016-Full-
Papers.pdf.
Пункт 3 
співавтор в монографії 
Кірієнко Ю.А. 
Моделювання 
структурної рівноваги 
внутрішнього ринку 
України/Ю.А. 
Кірієнко//Внутрішній 
ринок і торгівля 
України: структурно-
інституціональна 
трансформація [Текст] 
: монографія / [В. Д. 
Лагутін та ін.] ; за ред. 
д-ра екон. наук, проф. 
В. Д. Лагутіна ; Київ. 
нац. торг.-екон. ун-т. - 
Київ : КНТЕУ, 2015. - 
431 с. : рис., табл. - 300 
экз. - ISBN 978-966-
629-751-1
Пункт 6
Проведення 
англійською мовою 
занять з дисциплін 
“Економічний аналіз” 
та “Соціальне 
підприємництво” для 
освітніх програм 
(бакалаврські) 
факультет 
прикладних наук УКУ.
Витяг з протоколу 
засідання Вченої ради 
факультету 
прикладних наук  №1 
від 11 вересня 2018 
року
Пункт 10 
В.о. завідувача 
кафедри міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
Секретар Вченої ради 
ФПН УКУ
Керівник 
бакалаврської 
програми “ІТ та 
бізнес-аналітика”
В.о. завідувача 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу 
ФПН УКУ
Пункт 17
2017- до тепер 
Керівник 
бакалаврської 
програми «ІТ та бізнес 
аналітика», Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2016-2017 Доцент 
кафедри прикладної 
економіки та бізнесу, 
факультет 
прикладних наук УКУ
2015-2016 в.о. 



завідувача кафедри 
міжнародної 
економіки та 
інвестиційної 
діяльності, Львівський 
інститут економіки і 
туризму
2013-2015 Асистент 
кафедри соціальної 
медицини, економіки 
та організації охорони 
здоров'я Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького
2012-2013 Асистент 
кафедри 
загальноекономічної 
підготовки та 
маркетингу

156297 Грицак 
Ярослав 
Йосипович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
суспільних 

наук

Диплом 
доктора наук 
ДH 003409, 

виданий 
19.12.1996, 

Атестат 
професора ПP 

002191, 
виданий 

17.04.2003

0 Історія 
європейської 
цивілізації

Стаж роботи 33 р. 2 м.
Пункт 1
Hrytsak Y. The 
Postcolonial is not 
Enough / Yaroslav 
Hrytsak // Slavic 
Review, 2015. No. 74/4 
(2015). – P. 732–737.
Hrytsak Y. Ignorance is 
Power / Yaroslav 
Hrytsak // Ab Imperio. 
– No. 3 (2014). – P. 
218–228
Hrytsak Y. “A 
roundtable on Myroslav 
Shkandrij’s Ukrainian 
Nationalism: Politics, 
Ideology, and 
Literature, 1929–
1956”// Canadian 
Slavonic Papers/Revue 
Canadienne des 
Slavistes,
Volume 59, 2017 - Issue 
1-2 - P.131-135.
Hrytsak Y.
[Review]//The 
American Historical 
Review, Vol.121, no 5 
(2016). – P. 1627-1629. 
Рецензія на книжку: 
Tarik Cyril Amar. The 
Paradox of Ukrainian 
Lviv: A Borderland City 
between Stalinists, 
Nazis, and Nationalists.
Yaroslav Hrytsak, 
Europe and the Jews–
The Ukrainian Case in: 
Journal of Modern 
European History,  
Jahrgang 16 (2018), 
Heft 1-P. 23 – 26.
Пункт 3
Yaroslav Hrytsak, Ivan 
Franko and His 
Community, 
https://www.academics
tudiespress.com/ukrain
ianstudies/ivan-franko-
and-his-community
Нариси з історії 
України: Формування 
модерної української 
нації. 1-е видання, 
1996; 2-е видання, 
2000; 3-е видання – 
2019, 
http://uamoderna.com



/biblioteka/hrytsak-
naryse-istorii-ukrainy 
Пункт 4
Ліліана Гентош - тема 
дисертації 
“Апостольська 
столиця і питання 
державно-правового 
статусу Східної 
Галичини в 1918-1923 
рр.”, 24.06 1997р. 
Спеціальність - 
07.00.02, спецрада  
К.04.04.11, Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка. 
Олег Павлишин - тема 
дисертації 
“Формування та 
діяльність 
представницьких 
органів влади ЗУНР-
ЗОУНР (жовтень 1918 
- червень 1919 рр.)”, 
27.02.2001р. 
Спеціальність - 
07.00.01, спецрада 
К.35.051.12, 
Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка
Ярослав Глистюк - 
тема дисертації 
“Генеральна греко-
католицька духовна 
семінарія у Львові 
1848-1914: 
інституційна та 
соціальна історія”, 
13.05.2000, 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 07.00.0.
Ігор Медвідь - тема 
дисертації "Характер 
та еволюція 
релігійних поглядів 
Івана Франка: на 
прикладі ставлення до 
Грек-Католицької 
Церкви",  04.04.2017 
р., спецрада 
Д.35.222.01. Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип’якевича НАН 
України та Інститут 
народознавства НАН 
України.
Домініка Ранк - тема 
дисертації “Formation 
of modern identities 
among Jewish 
intellectuals of the city 
of Brody in the 19th 
century”, 17.12.2017р., 
кафедра історії 
Ягеллонського 
Університету, Краків, 
Польща. 
Владислава 
Москалець - тема 
дисертації “Jewish 
industrial elites in 
Drohobych and 
Boryslav, 1860–1900”, 
13.10.2017р., 
Ягелонський 
університет, Краків,  



Польща.
Пункт 5
Всеєвропейська 
експертна рада 
EURIAS (= Fellowship 
Program, European 
Institutes for Advance 
Studies)
Участь у 
міжнародному 
проекті:
Region nation and 
beyond. an 
interdisciplinary and 
transcultural 
reconceptualization of 
ukrainegion nation and 
beyond, 2012-2015 
http://www.uaregio.org
/en/about/stage-1/  
Пункт 6
Understanding post-
Soviet Ukraine, UCU, 
Semester abroad 
program, 2014
History of Western 
Ideas (Great Books’ 
Course), 2014-2018
Пункт 8
Співкерівник 
держбюджетної теми 
ОБ – 60ф, Регіоналізм 
в Україні: 
ідентичності, цінності, 
історія.
Член редколегій 
журналів “Slavic 
Review”, “Harvard 
Ukrainian Studies”, “Ab 
Imperio”, “Kwartalnik 
Historyczny”
Пункт 10
Директор програми 
Єврейських студій 
Українського 
католицького 
університету
Директор Центру 
підтримки історичних 
досліджень 
Українського 
католицького 
університету
Пункт 13
Автор дистанційного 
курсу «Вибрані 
проблеми 
європейської історії» 
на платформі 
«Прометеус» - усі 
матеріали див. 
https://edx.prometheus
.org.ua/courses/UCU/
History001/2016_T1/ab
out
Пункт 15
Страсті по 
націоналізму. 
Історичні есеї. Київ: 
Критика, 2004.
Життя, смерть та інші 
неприємності. Київ: 
Грані-Т, 2008; 2-е 
видання -2011
Nowa Ukraina. Nowe 
interpretacje. Wrocław: 
Kolegium Europy 
Wschodniej im. Jana 
Nowaka-
Jeziorańskiego, 2009
Ukraina. Przewodnik 



krytyki politycznej / Z 
Jarosławem Hrycakiem 
rozmawia Iza 
Chruślińska. Wstęp 
Adam Michnik Gdańsk-
Warszawa: 
Wydawnictwo Krytyki 
Politycznej, 2009.
Страсті за 
націоналізмом. Старі 
історії на новий лад. 
Есеї. Київ: Критика, 
2011.
Куди рухається світ / 
Ярослав Грицак. К. : 
«Грані -Т»,2015.
26%, або як подолати 
історію. Київ: Фонд 
Петра Порошенка, 
2014.
Пункт 16
Співголова Німецько-
Української 
Історичної Комісії

249961 Стегній 
Анатолій 
Павлович

Асистент 0 Організація 
баз даних

Професійне коло

75037 Курочка 
Галина 
Іванівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Центр 
сучасних 

іноземних мов

0 Англійська 
мова

Стаж роботи 25 р. 6 м. 
Кваліфікація 
викладача: 
Львівський 
національний 
університет ім. І. 
Франка, 1995 
Спеціальність 
“Романо-германські 
мови та література”, 
кваліфікація - 
філолог. Викладач 
англійської мови та 
літератури.
Пункт 5
1.Internship Program at 
Maryvale Catholic 
College, Birmingham, 
England 
Plater College Summer 
School, Oxford, 
England 
CELTA International 
Certificate in Teaching 
English as Second 
Language
Academic Writing 
[Tempus Project] Kyiv, 
Ukraine
March 2012 
2. Academic Writing, 
[Tempus Project] 
Tbilisi, Georgia 
February 2013
3. Mac Ewan university 
Faculty Development 
Center CAFÉ 
workshops at the UCU 
Lviv, 18-20 October 
2017
4. Mac Ewan university 
Great Teacher Seminar. 
Lviv, November 12-16, 
2018 
5. ExpressPublishing 
Folio D 
Teacher Development 
Seminars, Lviv, 2018
Пункт 10
Керівник Центру 
сучасних іноземних 
мов з 2012 року



Пункт 11
Член Вченої Ради 
гуманітарного 
факультету УКУ
Пункт 16
Міжнародний 
науково-практичний 
семінар
“Українська мова як 
іноземна
Пошук інновацій крізь 
призму досвіду 
викладання інших 
мов” 26.03.2019 МІОК

 
 

  
 
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

Здатність 
відслідковувати 
джерела інформації 
та
постійно обирати 
найбільш 
релевантні; 
ідентифікувати
розробників та 
постачальників 
найбільш 
адекватних рішень;
обирати та 
оцінювати 
рішення; 
ідентифікувати 
переваги
застосування 
новітніх 
технологій.

Теорія прийняття 
рішень

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Здатність 
збирати, 
формалізувати та 
оцінювати
функціональні та 
нефункціональні 
вимоги 
програмного
забезпечення.
Здатність 
розуміти 
замовників, 
користувачів та
представників 
зацікавлених 
сторін у створенні 
програмного
забезпечення.
Знання про 
застосування 
відповідних мов 
програмування
та інших засобів 
для створення 

Об`єктно-орієнтоване 
програмування

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен та курсова робота, 
100-бальна система 
оцінювання



програмного 
забезпечення
відповідно до 
специфікацій і 
потреб 
користувача.
Здатність 
розуміти бізнес-
цілі, які впливають 
на
архітектурні 
компоненти 
програмного 
забезпечення.
Здатність 
співпрацювати з 
командою 
розробників та
архітекторами 
програмного 
забезпечення.
Здатність 
представити 
кінцевому 
користувачу 
отримані
результати у 
зручний спосіб, 
здатність 
виокремлювати 
найбільш
важливі 
результати та 
вміння робити 
висновки на основі 
цих
результатів 
відповідно до 
проблемної 
області.

Знання сучасних 
систем управління 
базами даних,
застосування їх 
відповідно до 
потреб розробки 
програмного
продукту.

Організація баз даних Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Володіти 
основними 
методами 
постановки та 
вирішення
задач системного 
аналізу в умовах 
невизначеності 
цілей,
зовнішніх умов та 
конфліктів.
Знання та навики 
по створенню 
ефективних 
алгоритмів
для 
обчислювальних 
задач системного 
аналізу та систем
підтримки 
прийняття рішень.

Основи системного 
аналізу

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Розуміння 
інструментів та 
стратегій що 
стосуються
діагностування та 
бізнес - аналізу 
різних типів 
управлінських
проблем.

Економічний аналіз 2 Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Економічний аналіз 1 Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



Розуміння 
інструментів та 
стратегій що 
стосуються
діагностування та 
бізнес - аналізу 
різних типів 
управлінських
проблем.

Аналіз бізнес-процесів Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Знання про 
застосування 
відповідних мов 
програмування
та інших засобів 
для створення 
програмного 
забезпечення
відповідно до 
специфікацій і 
потреб 
користувача.
Здатність 
співпрацювати з 
командою 
розробників та
архітекторами 
програмного 
забезпечення.

Життєвий цикл 
програмного 
забезпечення

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Залік та екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Здатність 
відслідковувати 
джерела інформації 
та
постійно обирати 
найбільш 
релевантні; 
ідентифікувати
розробників та 
постачальників 
найбільш 
адекватних рішень;
обирати та 
оцінювати 
рішення; 
ідентифікувати 
переваги
застосування 
новітніх 
технологій.

Основи фінансів Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Впроваджувати, 
супроводжувати, 
експлуатувати
програмні засоби 
роботи з даними і 
знаннями в 
комп’ютерних
системах і 
мережах.
Здатність 
розуміти 
замовників, 
користувачів та
представників 
зацікавлених 
сторін у створенні 
програмного
забезпечення.
Знання про 
застосування 
відповідних мов 
програмування
та інших засобів 
для створення 
програмного 
забезпечення
відповідно до 
специфікацій і 
потреб 

Основи 
програмування

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамени та курсова робота, 
100-бальна система 
оцінювання



користувача.
Знання про різні 
форми 
ліцензування 
програмного
забезпечення, 
юридичні форми 
власності та 
способи захисту
інтелектуальної 
власності у 
відповідності до 
українського та
міжнародного 
права.

Основи захисту 
інформації

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Застосовувати 
методи і засоби 
роботи з даними і 
знаннями та 
володіти 
програмним 
забезпеченням для 
аналізу
даних. 

Алгоритми та 
структури даних

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Здатність 
збирати, 
формалізувати та 
оцінювати
функціональні та 
нефункціональні 
вимоги 
програмного
забезпечення.

Економетрика Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Розуміти і 
застосовувати на 
практиці методи
математичного, 
логіко-
семантичного, 
об’єктного, 
імітаційного,
статистичного 
моделювання і 
прогнозування, 
технології
системного і 
статистичного 
аналізу та оцінки 
вихідних даних.

Дискретна математика Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Володіти 
основними 
методами 
постановки та 
вирішення
задач системного 
аналізу в умовах 
невизначеності 
цілей,
зовнішніх умов та 
конфліктів.
Знати основи 
теорії оптимізації, 
оптимального 
керування,
теорії прийняття 
рішень, вміти 
застосовувати їх 
на практиці для
розв’язування 
прикладних задач 
управління і 
проектування
складних систем.

Теорія ймовірностей 
та математична 
статистика 

Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

Володіти 
основними 
методами 

Математичний аналіз Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання



постановки та 
вирішення
задач системного 
аналізу в умовах 
невизначеності 
цілей,
зовнішніх умов та 
конфліктів.
Знати основи 
теорії оптимізації, 
оптимального 
керування,
теорії прийняття 
рішень, вміти 
застосовувати їх 
на практиці для
розв’язування 
прикладних задач 
управління і 
проектування
складних систем.
Знання та навики 
по створенню 
ефективних 
алгоритмів
для 
обчислювальних 
задач системного 
аналізу та систем
підтримки 
прийняття рішень.

раторні заняття

Здатність 
розуміти бізнес-
цілі, які впливають 
на
архітектурні 
компоненти 
програмного 
забезпечення.

Лінійна алгебра Інтерактивні методи 
навчання, лекційні, 
практичні/семінарські/лабо
раторні заняття

Екзамен, 100-бальна 
система оцінювання

 


