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Підсумки громадського обговорення освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 

Ступінь вищої освіти Бакалавр, Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Дата затвердження попередньої редакції ОП немає (нова ОП) 

Терміни громадського обговорення ОП 03 березня 2020р. – 3 квітня 2020р. 

 

ПІБ стейк-

холдера 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вч

е-не 

звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОП 

Примітки  

Рубан В. П. роботодавець директор з 

операційно

ї діяльності 

компанії 

ТОВ «НПК 

«ХОУМ-

НЕТ» 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

Відсутній Включити в 

перелік 

обов’язкових 

компонентів 

виробничу 

практику 

ОК-8 Виробнича 

практика 

Зауваження 

враховано 

Переверзєва 

Ю. В. 

Представник 

роботодавця 

аналітик 

відділу 

бізнес-

аналізу 

комерційно

го 

департамен

ту ТОВ 

«Експансія

», що 

входить до 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

Аналіз даних Збільшити 

кількість 

дисциплін по 

напрямку 

аналізу даних та 

штучний 

інтелект 

ОК-17 «Статистичне 

навчання», 

ОК-24 

«Інтелектуальний 

аналіз даних та методи 

штучного інтелекту» 

Зауваження 

враховано 
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холдингу 

Fozzy 

Group 

Федоров Є. Є. НПП д.т.н., 

професор, 

професор 

кафедри 

роботехнік

и та 

спеціалізов

аних 

комп’ютер

них систем 

Черкаськог

о 

державног

о 

технологіч

ного 

університе

ту 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

Відсутній Додати курс 

«Технології 

TextMining та 

WebMining» 

ОК-26 «Технології 

TextMining та 

WebMining» 

Зауваження 

враховано 

Фурса С.Є. НПП доцент 

кафедри 

комп’ютер

них 

технологій 

фізико-

техничного 

факультету 

ДонНУ 

імені 

Василя 

Стуса 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

 «Вища 

математика», 

«Дискретна 

математика та 

теорія множин», 

«Теорія 

ймовірностей та 

математична 

статистика» 

(практичні 

заняття) 

Акцентування 

прикладної 

направленості 

фундаментальни

х дисциплін за 

рахунок 

уточнення назв 

та включення 

лабораторних 

занять 

«Вища математика для 

комп’ютерних наук», 

«Дискретна математика 

та теорія множин в 

інформаційних 

технологіях», «Теорія 

ймовірностей та 

математична 

статистика в 

програмних 

середовищах» 

Зауваження 

враховано 
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(практичні заняття і 

лабораторні заняття) 

Горохова О.Г.  здобувач 

освіти 

 

студентка 4 

курсу 

спеціально

сті 122 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

ОК Англійська 

мова відсутній 

Збільшити 

години на 

викладання 

англійської 

мови 

Англійська мова 

професійного 

спрямування буде 

викладатися на 1 та 4 

курсі протягом 

чотирьох 

семестрів (10 кредитів ) 

Зауваження 

враховано 

Ісаєнкова І.В. випускник завідувач 

навчальної 

лабораторії 

кафедри 

комп’ютер

них 

технологій 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

Відсутній Додати 

інформацію про 

академічну 

мобільність 

Додано підрозділ 

Н. Академічна 

мобільність 

Зауваження 

враховано 

Антонова 

М.О.  

здобувач 

освіти 

студентка 2 

курсу 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

«Вища 

математика», 

16 кредитів 

Зменшити 

кількість годин 

на вивчення 

дисципліни 

«Вища 

математика» 

«Вища математика для 

комп’ютерних наук», 

16 кредитів 

Не 

враховано, 

так як 

вирішено 

посилити 

практиорієн

тованість 

даної 

дисципліни  

Дзігора К. Р. Випускник  web-

розробник 

компанії 

Web 

solution 

factory,  

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

Моделювання 

систем 

Включити до 

циклу дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

дисциплін які 

забезпечують 

набуття 

ОК-22 

«Проектування СППР 

та систем управління» 

Зауваження 

враховано 
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спеціальних 

компетенцій 

проєктувавння 

сучасних систем 

підтримки 

прийняття 

рішень і 

управління 

 

В.о. завідувача кафедри                                                                 Т.В. Нескородєва 

 

Секретар                                                                                           П.В. Римар 


