
Підсумки громадського обговорення освітньої програми 

«Прикладна математика» 

 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Галузь знань: 11 Математика і статистика 

Спеціальність: 113 Прикладна математика 

Дата затвердження попередньої редакції ОП: 26.04.2019р. 

Терміни громадського обговорення ОП:  03.03.2020р. – 03.04.2020р. 

 

 
ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодавець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

Примітки 

Федорчук 

О.І. 

Випускник, 

работодавець 

Архітектор 

рішень 

компанії 

«Temabit» 

II ОК4 

«Об’єктно-

орієнтований 

аналіз та 

проектування», 

дисципліни за 

вибором 

здобувача 

освіти  

Патерни 

проектування та 

вміння їх 

правильно 

використовувати, 

започаткувати 

викладання в 

межах існуючих 

дисциплін або 

спецкурсів 

ОК4 

«Об’єктно-

орієнтований 

аналіз та 

проектування», 

дисципліни за 

вибором 

здобувача 

освіти 

 

Дзігора К.Р. Випускник Веб-розробник 

компанії «Web 

solution factory» 

II К1 «Сучасні 

методи 

математичного 

моделювання» 

Додати практичне 

застосування 

методів 

математичного 

моделювання, 

включити до 

ОК2 

«Прикладне 

математичне 

моделювання» 

 



робочої програми 

методи для роботи 

зі штучним 

інтелектом та 

аналізом даних 

Щербак В.Ф. НПП д. ф.-м.н., 

старший 

науковий 

співробітник, 

заступник 

директора з 

наукової 

роботи 

Інституту 

прикладної 

математики і 

механіки НАН 

України 

II К2 

«Методологія 

та організація 

наукових 

досліджень» 

Додати розділ, 

який буде 

присвячений 

методиці 

написання фахових 

публікацій, які 

необхідні для 

здобуття ступеня 

«Магістр» 

ОК7 

«Методологія 

та організація 

наукових 

досліджень. 

Кваліфікаційна 

(магістерська) 

робота» 

 

Севостьянов 

Є.О. 

НПП д. ф.-м.н., 

старший 

науковий 

співробітник, 

професор 

кафедри 

математичного 

аналізу 

Житомирського 

державного 

університету 

IV Публічність 

інформації про 

освітні 

програми 

забезпечується 

розміщенням 

відповідної 

інформації про 

освітню 

програму на 

сайті 

університету та 

на сайті 

факультету 

Розширити пункт 

щодо публічності 

інформації про 

освітні програми, 

ступені вищої 

освіти та 

кваліфікації   

Додано 

інформацію 

щодо 

спеціального 

розділу 

«Інформаційна 

відкритість» на 

сайті 

університету 

 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами проведеного обговорення ОП «Прикладна 

математика» з підготовки магістрів за спеціальністю 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 при 

формуванні переліку дисциплін за вибором здобувача освіти. 

 

 

Результати голосування: 

За: 10 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

В.о. завідувача кафедри                                                                      В.О. Деркач 

 

Секретар                                                                                               Д.В. Кірка 

 

 

 


