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Засідання кафедри прикладної математики 

 

Голова – Трофименко О.Д., к.ф.-м.н., в.о. завідувача кафедри прикладної 

математики  

Секретар – Прокопець І.Д., лаборант кафедри прикладної математики 

 

ПРИСУТНІ: Трофименко О.Д., к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної 

математики, Сохацький Ф. М., д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри 

прикладної математики, Фриз І.В., к.ф.-м.н., старший викладач 

кафедри прикладної математики, Крикун І.Г., к.ф.-м.н., доцент, 

доцент кафедри прикладної математики, Буряченко К. О., к.ф.-

м.н., доцент, доцент кафедри прикладної математики, 

Антонов  Ю.С., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформаційних 

технологій, Данильчук О. М., к.пед.н., доцент кафедри 

прикладної математики, Вєтров О. С., старший викладач кафедри 

прикладної математики, Савченко М.О., к.ф.-м.н., старший 

викладач кафедри прикладної математики, Прокопець І.Д., 

лаборант кафедри прикладної математики. 

 

 

Порядок денний: 

 

1.2  Про результати громадського обговорення ОП «Прикладна 

математика» з підготовки магістрів за спеціальністю 113 Прикладна 

математика. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

1. Антонов  Ю.С., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри інформаційних 

технологій, гарант ОП «Прикладна математика», який зазначив, що зміна 

деяких частин ОП є закономірною, адаптованою до сучасних аналогів 

подібних освітніх програм Тому було запропоновано оновлений проєкт, що 

мав зміни у другому розділі в освітніх компонентах компонентах, а також 

містить дещо оновлені програмні результати навчання, що відображено у 

матрицях відповідності. 



2. Фриз І.В. зауважила, що у січні було проведено попереднє 

обговорення, запропоновано проєкт для широкого розгляду даної освітньої 

програми. Також було залучено випускників та здобувачів 1 курсу 

спеціальності 113 «Прикладна математика» за СО Магістр. Гарантом ОП та 

навчальною частиною було проведено ретельний аналіз забезпечення нового 

наповнення відповідними науково-педагогічними кадрами. 

 

3. Трофименко О.Д., к.ф.-м.н., доцент кафедри прикладної математики, 

в.о. завідувача кафедри прикладної математики, доповіла, що 21 березня 2022 

року на платформі ZOOM в рамках круглого столу відбулось обговорення 

освітньої програми «Прикладна математика» за спеціальностю 113 

«Прикладна математика». До участі на Круглому столі було залучено 

представників академічної спільноти Інституту прикладної математики і 

механіки НАН України, представника IT-компанії, випускників та здобувачів. 

На онлайн-зустрічі обговорювалось наповнення освітньої програми, що 

задовольняє сучасним потребам ринку праці, а також можливості залучення 

викладачів-практиків. Результати обговорення представлено у таблиці: 

  

Підсумки громадського обговорення освітньої програми  

«Прикладна математика» 

Ступінь вищої освіти магістр 

Галузь знань 11 Математика та статистика 

Спеціальність Прикладна математика 

Дата затвердження попередньої редакції ОП: 26.06.2020 

Терміни громадського обговорення ОП: 06.02.22-21.03.22  

 

ПІБ стейк-

холдера 

Категорі

я (НПП, 

роботод

авець, 

здобува

ч  

освіти, 

випускн

ик) 

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 

Пр

и 

міт

ки  

Ю.М. Кононов НПП, 

роботодав

ець 

д.ф.-м.н., 

професор, в.о. 

завідувача 

відділу теорії 

керуючих 

систем 

Інституту 

II ОК2 

«Прикладне 

математичне 

моделювання

», 5,5 кредита 

Збільшення 

кредитів 

компонент, що 

мають наповнення 

з моделювання 

процесів 

ОК3 «Прикладне 

математичне 

моделювання», 

9,5 кредита 

 



прикладної 

математики і 

механіки НАН 

України 

О.Д. Бєляєв здобувач Магістр за 

спеціальністю 

«Прикладна 

математика» 

II ОК3 

«Математичн

і основи 

інформаційни

х технологій» 

Ввести більш 

практичні освітні 

компоненти до ОП 

ОК2 «Машинне 

навчання та 

розпізнавання 

образів» 

 

С.С.Гладіголов Випускни

к, 

роботодав

ець 

Machine 

Learning 

Engineer 

II ОК4 

«Використан

ня теорії 

функції 

комплексної 

змінної у 

прикладних 

задачах»  

Наповнити ОП 

більш сучасними 

напрямами 

програмування 

ОК4 

«Програмування 

на платформі dot 

NET з 

використанням 

архітектурних та 

проектувальних 

шаблонів» 

 

Ю.А.Андреєва здобувач Магістр за 

спеціальністю 

«Прикладна 

математика» 

I  Зробити акцент на 

здатність 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ЗК-11. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.За результатами проведеного обговорення ОП «Прикладна 

математика» з підготовки магістрів за спец. 113 «Прикладна математика» 

порушити клопотання перед Вченою радою факультету інформаційних і 

прикладних технологій розглянути проєкт нової ОП. Порушити клопотання 

про внесення відповідних змін в робочі навчальні плани 2022-2023 н.р. 

 

Результати голосування: 

За: 8 

Проти: 0  

Утрималися: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 
 

В.о. завідувача кафедри                                                        Ольга ТРОФИМЕНКО 

 

Секретар                                                                                Інна ПРОКОПЕЦЬ 
 


