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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

робото- 

давець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

 
Науковий 

ступінь/вче-не 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

 

До якого 

розділу ОП 

пропонуються 

зміни 

 

 
Попередня 

редакція 

розділу 

 

 

 
Зміни, що пропонуються 

 

 

Нова редакція 

розділу ОП 

 

 

 
Примітки 

Черниш Г.В. роботодавець керівник сектору Розділ ІІ ОК «Смарт- Посилити в освітніх компонентах ОК «Смарт-аналітика» та  
  кредитних справ  аналітика», реалізацію аналітичних ОК «Аналіз фінансової 
  ПАТ «Перший  «Аналіз комптетентностей та отримання звітності», «Фінансовий 
  український  фінансової відповідних програмних облік» долучити до 
  міжнародний банк»  звітності», результатів: ОК «Смарт-аналітика» складу обов’язкових 
    «Фінансовий ввести в склад обов’язкових,  

    облік» - в складі долучити до складу обов’язкових  

    вибіркових ОК ОК «Аналіз фінансової звітності»  

Мартьянов М.П. роботодавець заступник Розділ І Відсутність Посилити регіональний контекст Під час формулювання  
  директора –  регіонального та зробити особливістю ОП освітніх компонентів 

  начальник  контексту в  (викладання дисциплін, 
  управління  профілі ОП  організації виробничої 
  стратегічного    практики, формулювання 
  розвитку    тематики та проведення 
  департаменту    наукових досліджень) 
  економіки і    враховано регіональний 
  інвестицій міської    контекст» 
  ради, секретар     

  комісії     



 
Сосновський О. Роботодавець 

, випускник 

Керівник 

департаменту 

УПСК 

Розділ ІІ Всі професійні 

дисципліни 

викладалися 

Запровадити викладання 

професійних дисциплін 

англійською мовою (Financial 

Запровадити викладання 

професійних дисциплін 

англійською мовою 

 

Васильченко С., 

Демьохін В. 

випускники Аналітики KPMG українською market), що поглибить англомовну 

підготовку ЗВО, що дозволить 

посилити мовні компетентності, 

використовувати англомовну 

фахову термінологію в 

україномовних курсах, викладати 

окремі лекційні теми за певними 

освітніми компонентами 

англійською мовою 

(Financial market) 

Лемешко М., 

Бершадський А. 

випускники Вінницька Міська 

Рада, Департамент 

економічного 

розвитку 

Хижинська М. та ЗВО  Розділ ІІ ОК «Вища З метою оновлення змісту робочих «Вища математика та  

ін. ЗВО   математика», ОК програм об’єднати дисципліни теорія ймовірностей», 
   «Теорія «Вища математика» та «Теорія виключити дисципліну 
   ймовірностей та ймовірностей та математична «Оптимізаційні методи і 
   математична статистика» моделі» із складу 
   статистика», Внаслідок невідповідності ОК обов’язкових 
   ОК «Оптимізаційні методи та моделі»  

   «Оптимізаційні сучасній методології аналітичних  

   методи та моделі» розрахунків, що використовуються  

    в сфері фінансів, виключити цю  

    дисципліну із складу обов’язкових  

 

 

Завідувач кафедри 

Секретар 


