
Р Е Ц Е Н З І Я 

на освітньо-професійну програму 

«Комп’ютерні науки» 

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»,  

галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

 

 За освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» першого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», галузі знань 

12 «Інформаційні технології» планується навчання студентів факультету 

інформаційних і прикладних технологій Донецького національного 

університету імені Василя Стуса. 

 Програма складається з таких розділів: профіль освітньої програми, 

каталог компонентів, логіко-структурна схема підготовки фахівця, 

визначення форм атестації здобувачів вищої освіти за освітньою програмою, 

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 

матриця відповідності програмних результатів навчання та компетентностей, 

матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам 

освітньої програми, матриця відповідності програмних результатів навчання 

компонентам освітньої програми. 

 В програмі розглянута загальна інформація, описані її характеристики 

та можливість працевлаштування випускників університету. Детально 

висвітлені компетентності випускників. Кафедрою, що забезпечує виконання 

програми, визначена кафедра інформаційних технологій, яка забезпечена 

якісним викладацьким складом. 

 Освітня програма відповідає сучасному напряму в ІТ-галузі України і 

світу. Перелік дисциплін свідчить про науково-практичне спрямування 

підготовки фахівців. Випускники, що навчаються за цією програмою, завжди 

мають гарні шанси бути працевлаштованими в сучасному суспільстві. 

  Проводиться атестація освоєння курсів студентами. Передбачене 

проходження студентами науково-дослідної практики. Форми атестації 

висвітлені в третьому розділі програми. В четвертому розділі наведені 

вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, 

що базуються на принципі врахування потреб студентів, стейкхолдерів та 

суспільства. 



 Вважаю, що освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі 

знань 12 «Інформаційні технології» відповідає вимогам МОН України і 

вимогам НАЗЯВО. 

 

 

д-р. техн. наук, доцент,       Є. Є. Федоров  

професор кафедри робототехніки  

та спеціалізованих комп’ютерних 

систем Черкаського державного 

технологічного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму «Комп’ютерні технології обробки даних 

(Data Science)» другого (магістерського) рівня спеціальності 122 
«Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології», 

підготовлену кафедрою інформаційних технологій  
Донецького національного університету імені Василя Стуса 

 
Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері інформаційних        

технологій є важливим завданням сучасного суспільства. Необхідність з        
підготовки висококваліфікованих фахівців з питань комп’ютерної обробки       
даних, здатних до творчого мислення та постійного саморозвитку,        
стабільного забезпечення і підтримки конкурентоспроможності на ринку       
праці в сучасних умовах розвитку IT сфери набуває особливого значення та є            
одним з важливих напрямів підтримки європейського соціального простору. 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології обробки даних      
(Data Science)» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 122         
«Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» являє собою         
документ, що розроблений після консультацій з потенційними       
роботодавцями, які підтвердили попит на підготовку фахівців цієї        
спеціальності відповідно до специфіки регіону. 

Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначено       
об’єкти вивчення та професійної діяльності, мету, фокус, підходи до         
викладання та систему оцінювання знань студентів, а також загальні та          
спеціальні (фахові) компетентності відповідно до Національної рамки       
компетентностей. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг       
нормативних та вибіркових дисциплін покликані сприяти забезпеченню       
відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних      
роботодавців та академічного середовища. 

Рецензована освітньо-професійна програма має необхідні структурні та       
змістовні складові і дозволяє досягти визначених програмних результатів        
навчання та сформувати необхідні вміння, навички і компетенції фахівців         
спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні        
технології». 

З урахуванням викладеного програма може бути рекомендована для        
впровадження у навчальний процес. 
 
CEO в IT-Association Vinnytsia, 
CEO в Winstars Technology LLC  
Д.В. Софина 
 






