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ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодав

ець, 

здобувач 

освіти, 

випускник

) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана посада 

(місце роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропоную

ться зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

При 

міт

ки  

В.Ф. Щербак НПП Д. ф.-м.н., стар-

ший науковий 

співробітник 

заступник ди-

ректора з 

наукової роботи 

Інституту прик-

ладної матема-

тики і механіки 

НАН України 

II  Обов'язково дода-

ти курси пов'язані 

з механікою у 

цикл дисциплін за 

вибором. 

  

М.Ю. Петрано

ва 

Випускни

к, 

роботодав

ець 

-співробітник 

компанії 

EMFG 

II ОК21 

«Іноземна 

мова» 4-й 

курс 

Викладати 

іноземну мову на 

протязі 4-х 

семестрів. 

ОК21 «Іноземна 

мова»1,4 курси 

 

О.І. Федорчук Випускни

к, 

роботодав

ець 

Архітектор 

рішень 

компанії 

Temabit 

II ОК4 «Прог-

рамування», 

ОК11 «Алго-

ритми і 

структури да-

них», дисцип-

ліни за вибо-

ром студента 

Паттерни проекту-

вання і вміння їх 

правильно вико-

ристовувати запо-

чаткувати викла-

дати або у межах 

існуючих дисцип-

лін або у вигляді 

спецкурсів 

ОК4 «Програму-

вання», ОК11 

«Алгоритми і 

структури да-

них», дисциплі-

ни за вибором 

студента 

 

К.Р. Дзигора Випускни

к, 

роботодав

ець 

web-

розробнику 

компанії Web 

solution factory 

II ОК4 «Прог-

рамування, 

ОК11 «Алго-

ритми і 

структури 

даних», дис-

ципліни за 

вибором 

студента 

Паттерни проекту-

вання і вміння їх 

правильно вико-

ристовувати запо-

чаткувати викла-

дати або у межах 

існуючих дисцип-

лін або у вигляді 

спецкурсів. 

ОК4 «Програму-

вання», ОК11 

«Алгоритми і 

структури да-

них», дисцип-

ліни за вибором 

студента 

 

М.І. Барго Студент Data engineer 

компанії 

Gemicle 

II ОК10 «Бази 

даних та ін-

формаційні 

системи», 

Під час аналізу 

даних враховувати 

можливості сучас-

них СУБД, офіс-

ОК10 «Бази да-

них та інформа-

ційні системи», 

ОК22 «Аналіз 

 



ОК22 

«Аналіз да-

них», ОК9 

«Програмне 

забезпечення 

обчислюваль-

них систем», 

дисципліни 

за вибором 

студента. 

них додатків та ін-

ших програм у ме-

жах ОК Бази 

даних та інформа-

ційні системи, 

Аналіз даних, 

Програмне забез-

печення обчис-

лювальних систем 

або у спецкурсах. 

даних»,         

ОК9 «Програмне 

забезпечення об-

числювальних 

систем», дисцип-

ліни за вибором 

студента. 

О.В. Воронюк студент  II  Додати спецкурс з 

обробки цифрових 

зображень та ней-

ронних мереж. 

  

О.О. Павлюк випускник  II ОК21 

«Іноземна 

мова» 4-й 

курс 

Викладати інозем-

ну мову більше 

двох семестрів, 

додати спецкурс 

«Іноземна мова 

для прикладних 

математиків та ІТ-

фахівців». 

ОК21 «Іноземна 

мова»1,4 курси 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

    1. За результатами проведеного обговорення ОП «Прикладна математика» 

з підготовки бакалаврів за спец. 113 «Прикладна математика» порушити 

клопотання перед Вченою радою факультету інформаційних і прикладних 

технологій розглянути проєкт ОП зі змінами. Порушити клопотання про 

внесення відповідних змін в робочі навчальні плани 2020-2021 н.р. 

     2. Врахувати окремі пропозиції стейкхолдерів під час розробки робочих 

програм навчальних дисциплін ОП «Прикладна математика» та формуванні 

переліку дисциплін за вибором студента. 

Результати голосування: 

За: 10 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

В.о. завідувача кафедри                                                                      В.О. Деркач 

 

Секретар                                                                                               Д.В. Кірка 

 

 

 


