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Підсумки громадського обговорення освітньо-професійної програми 

«Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)» 

Ступінь вищої освіти Магістр, 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/вче-

не звання, 

займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОП 

Примітки 

Мацецка 

Є. І. 

Роботодавець начальник 

відділу 

інформаційно

-технічного 

забезпечення 

Сьомого 

апеляційно-

адміністратив

ного суду 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

Інтеграція знань з 

перспективних 

напрямків 

розвитку 

комп’ютерних 

технологій 

обробки даних 

Деталізувати 

особливості 

програми 

Інтеграція знань з 

перспективних 

напрямків розвитку 

комп’ютерних 

технологій обробки 

даних, зокрема, методів 

машинного навчання, 

розподіленої обробки 

даних, бізнес-

аналітики, прикладного 

аналізу даних; 

викладання окремих 

дисциплін англійською 

мовою 

Зауваження 

враховано 

Рубан В. 

П. 

роботодавець директор з 

операційної 

діяльності 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

Відсутній Додати курс 

«Розподілені та 

ОК-3 «Розподілені та 

паралельні алгоритми» 

Зауваження 

враховано 
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компанії ТОВ 

«НПК 

«ХОУМ-

НЕТ» 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

паралельні 

алгоритми» 

Переверз

єва Ю. В. 

роботодавець аналітик 

відділу 

бізнес-аналізу 

комерційного 

департаменту 

ТОВ 

«Експансія», 

що входить 

до холдингу 

Fozzy Group 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

Відсутній Додати курс 

«Інструментальн

і засоби бізнес-

аналітики» 

ОК-7 «Інструментальні 

засоби бізнес-

аналітики» 

Зауваження 

враховано 

Федоров Є. 

Є. 

НПП д.т.н., 

професор, 

професор 

кафедри 

роботехніки 

та 

спеціалізован

их 

комп’ютерних 

систем 

Черкаського 

державного 

технологічног

о 

університету 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

Відсутній Додати 

інформацію про 

академічну 

мобільність 

Додано підрозділ 

Н. Академічна 

мобільність 

Зауваження 

враховано 
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Штовба С. 

Д. 

НПП д.т.н., 

професор, 

професор 

кафедри 

комп’ютерних 

систем 

управління 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету 

Дисципліни 

за вибором 

здобувача 

Відсутній Додати 

дисципліни з 

напрямку 

сучасних 

методів 

оптимізації  

«Дискретна 

оптимізація» / 

«Метаевристичні 

технології оптимізації» 

/ «Ройовий інтелект» 

Зауваження 

враховано 

Дзігора К. 

Р. 

випускник  web-

розробник 

компанії Web 

solution 

factory,  

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми їх 

логіко- 

структурна 

схема 

Прикладний 

аналіз даних, 

4,5 кредитів 

Збільшити 

кількість 

дисциплін по 

напрямку 

прикладного 

аналізу даних 

Прикладний аналіз 

даних, 

8,5 кредитів 

Зауваження 

враховано 

 

В.о. завідувача кафедри                                                                Т.В. Нескородєва 

 

Секретар                                                                                     П.В. Римар 


