
Підсумки громадського обговорення освітньої програми  

«Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних» 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 11 Математика та статистика 

Спеціальність Математика 

Дата затвердження попередньої редакції ОП: розроблено вперше 

Терміни громадського обговорення ОП: 03.03.20-03.04.20  

ПІБ стейк-

холдера 

Категорі

я (НПП, 

роботод

авець, 

здобува

ч  

освіти, 

випускн

ик) 

Науковий 

ступінь/вче-

не звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Пр

и 

міт

ки  

Є.О. 

Севостьянов 

НПП Д. ф.-м.н., 

старший 

науковий 

співробітник 

професор 

кафедри 

математичного 

аналізу 

Житомирськог

о державного 

університету 

II ОК «Лінійна 

алгебра» 

Добавити до назви 

ОК Аналітичну 

геометрію 

 

Пропозиція щодо 

спецкурсу з 

квазіконформних 

відображень 

ОК 5 «Лінійна 

алгебра та 

аналітична 

геометрія» 

 

В.Ф. Щербак НПП Д. ф.-м.н., 

старший 

науковий 

співробітник 

заступник 

директора з 

наукової 

роботи 

Інституту 

прикладної 

математики і 

механіки НАН 

України 

I В 

особливостях 

програми не 

зазначено 

можливість 

працювати в 

лабораторії 

Зазначити в 

особливості 

програми 

можливість 

здобувача 

працювати в 

рамках тематики 

спільної науково-

дослідної 

лабораторії 

нелінійного 

аналізу спільно з 

Інститутом 

прикладної 

математики і 

механіки НАН 

України. 

 

Особливості 

програми: 

Є можливість 

працювати в 

рамках тематики 

спільної 

науково-

дослідної 

лабораторії 

нелінійного 

аналізу спільно з 

Інститутом 

прикладної 

математики і 

механіки НАН 

України 

 

О.І. Федорчук роботодав

ець 

Архітектор 

рішень 

компанії 

Temabit 

II В каталозі 

основних 

компонент не 

вказано укр. 

Зважаючи на 

вказані ЗК, СК та 

ПРН, внести до 

каталогу основних 

ОК3 «Українська 

мова (за 

професійним 

спрямуванням)», 

 



та іноземну 

мови 

компонент 

укр.мову та 

іноземну мову.  

ОК19 «Іноземна 

мова» 

Ю.В. 

Перевєрзєва 

Випускни

к, 

роботодав

ець 

Аналітик 

відділу бізнес-

аналізу 

комерційного 

департаменту  

ТОВ 

«Експансія», 

що входить до 

холдингу Fozzy 

Group 

II ОК 

«Комплексни

й аналіз» 

розташовано 

в 4 та 5 

семестрах 

загальною 

кількістю 7 

кредитів 

ОК «Комплексний 

аналіз»  

повністю 

перенести на 3 

курс 

 

Пропозиція щодо 

спецкурсу з Excel 

для роботи з 

даними 

ОК 11 

«Комплексний 

аналіз»: 9 

кредитів (3 курс) 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.За результатами проведеного обговорення ОП «Комп’ютерна 

математика та інтелектуальний аналіз даних» з підготовки бакалаврів за спец. 

111 «Математика» порушити клопотання перед Вченою радою факультету 

інформаційних і прикладних технологій розглянути проєкт нової ОП. 

Порушити клопотання про внесення відповідних змін в робочі навчальні 

плани 2020-2021 н.р. 

 

Результати голосування: 

За: 10 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

В.о. завідувача кафедри                                                                       В.О. Деркач 

 

Секретар                                                                                                Д.В. Кірка 

 

 
 
 
 
 
 


