
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Прикладна математика» 

підготовки магістрів в галузі знань 11 Математика та статистика 

за спеціальністю 113 Прикладна математика, 

підготовлену з метою використання у навчальному процесі 

в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

 

Сучасні пріоритети вищої освіти орієнтують ЗВО на підготовку 

фахівців СО Магістр з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими 

фаховими компетенціями, здатних до самореалізації та саморозвитку, 

залучення до наукових досліджень. 

Спеціальність «Прикладна математика», вимагає від сучасних фахівців 

розв'язання різноманітних задач які одночасно потребують глибоких 

академічних знань та практичних навичок як у галузі математики так і 

комп'ютерних наук або інформаційних технологій. Саме таке унікальне 

поєднання дозволяє проводити комп'ютерно-математичне моделювання у 

різноманітних предметних галузях, знаходити чисельні розв'язки там де 

аналітичні методи не можуть дозволити отримати необхідний розв'язок 

поставленої задачі, адаптувати вже існуючі алгоритми до використання на 

сучасних електронних пристроях, займатись задачами захисту інформації 

розробляючи та вдосконалюючи різноманітні криптографічні алгоритми та 

протоколи. 

Автори освітньо-професійної програми «Прикладна математика» 

доволі збалансовано підійшли до підбору освітніх компонентів, які наразі 

охоплюють як дисципліни математичної підготовки так і актуальні за 

напрямком дисципліни ІТ підготовки. Перелік та обсяг нормативних 

дисциплін відповідає структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня освіти магістр. 

Спеціальність «Прикладна математика» та відповідна освітньо-

професійна програма «Прикладна математика», що впроваджується у 

Донецькому національному університеті імені Василя Стуса є 

ексклюзивними для регіону Вінниччини та не мають аналогів у інших ЗВО 

вказаного регіону. Цей факт має зробити її привабливою та цікавою для 

здобувачів вищої освіти та роботодавців. 

Таким чином, враховуючи вище сказане, представлена на рецензію 

освітньо-професійна програма Прикладна математика підготовки магістрів за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика та 

статистика» може бути рекомендована до впровадження. 
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У сучасній практиці, спеціальність «Прикладна математика» охоплює 

широкий клас задач: від інтелектуального аналізу даних, оптимізаційних задач 

та моделювання у різних галузях до проектування складних інформаційних 

систем. Це вимагає у фахівця з прикладної математики ґрунтовних академічних 

знань з математики та статистики, а також практичних навичок у галузі ІТ. 

Вивчаючи профіль освітньої програми, можна зазначити, що автори 

збалансовано підійшли до академічного наповнення програми: фундаментальна 

математична підготовка поєднана із вивченням сучасних спеціалізованих 

програмних продуктів і концепцій побудови складних інформаційних систем. 

Важливо зазначити, що факультет інформаційних і прикладних 

технологій має відкриту аспірантуру зі спеціальності «113 Прикладна 

математика», і це дозволяє говорити про наявність у Донецькому 

національному університеті трьох рівнів освіти зі спеціальності «113 

Прикладна математика». Зазначений факт свідчить, що пропонована освітня 

програма є складовою повного циклу підготовки спеціалістів високого рівня в 

галузі знань 11 Математика та статистика. 

Освітньо-професійна програма «Прикладна математика», що 

реалізовуються у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, 

є унікальною для регіону і не має аналогів у інших ЗВО Вінниччини. Зважаючи 

на цей факт, а також на високий академічний рівень підготовки фахівців на 

факультеті інформаційних і прикладних технологій, можна впевнено 

стверджувати, що пропонована освітня програма буде цікава широкому колу 

стейкхолдерів: здобувачам, роботодавцям, дослідникам тощо. 

Вважаю, що проектною групою була проведена серйозна робота, 

структура і наповнення програми є цікавими і перспективними, тому освітньо-

професійна програма «Прикладна математика» підготовки магістрів в галузі 

знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика 

може бути рекомендована до впровадження. 
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