
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійну програму «Комп’ютерні науки» першого 

(бакалаврського) рівня 

 

Період громадського обговорення освітньої програми – з 1 березня 2022 р. по 1 квітня 2022 р.  

 

Активне посилання на проєкт освітньої програми 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-cs-b.pdf 

 
 

Категорія 

стейкхолдерів 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце роботи 

(навчання) 

Зміст пропозиції  

(-й) та її (їх) обґрунтування 

Примітка про врахування / 

неврахування 

Представник 

роботодавців 

ФОП Кущ О. О.  адмін-координатор 

в ІТ компанії 

Для набуття soft skills пропонується 

залучити освітні курси провідних ІТ 

компаній, які можуть бути цікавими 

для здобувачів вищої освіти  

   

 

 
 

У в’язку з актуальними 

тенденціями,  

практікоорієнтованістю 

навчального процесу та запитами 

роботодавців щодо  фахівців в ІТ  

сфері і набуття ними практичних 

навиків доцільно збільшити 

кількість кредитів виробничої 

практики 

Пропозицію враховано.  

Здобувачам вищої освіти 

запропоновано до вивчення 

дистанційний курс «Software testing 

for Universities» від ІТ-компанії 

QATESTLAB як неформальна освіта  

 

 

Пропозицію враховано.  

До навчального плану ОПП редакції 

2022 р. внесені зміни, шляхом 

збільшення кількості кредитів 

виробничої практики 

 

ФОП Кущ Костянтин 

Олександрович 

IT Консультант 

ФОП Міщенко С. О. IT фахівець 

Здобувач вищої 

освіти 

Дзюба Олександр КН-31, ПУЕТ З метою підвищення 

структурованості вивчення 

дисциплін та вдосконалення 

структурно-логічної схеми  

освітньої програми доцільним є 

Пропозицію враховано.  

Освітню компоненту «Математична 

логіка» перенесено з 2 курсу 4 

семестру на 3 курс 5 семестр 

Янко Олексій ФОП Янко О.,КН-

41, ПУЕТ 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-cs-b.pdf


перенести освітню компоненту 

«Математична логіка» та «Теорія 

алгоритмів» на більш пізній термін 

вивчення 

Освітню компоненту «Теорія 

алгоритмів» перенесено з  семестру 

на 6 семестр. 

   З метою зменшення кількості 

кредитів вибіркових дисциплін (з 70 

до 62), достатньо 25% (60 кредитів) 

доцільним є перенести дві 

дисципліни з вибіркових в 

обов’язкові (8 кредитів): 

1. Аналіз даних та прикладні 

пакети статистичної 

обробки. 

2. Сучасні парадигми 

програмування. 

Пропозицію враховано.  

перенесено дві освітні компоненти з 

вибіркових в обов’язкові (8 кредитів: 

1. Аналіз даних та прикладні 

пакети статистичної обробки. 

2. Сучасні парадигми 

програмування. 

Академічна 

спільнота  

Барболіна Тетяна 

Миколаївна 

декан фізико-

математичного 

факультету ПНПУ 

ім. В. Г. Короленка 

Відповідно до загальних 

компетентностей передбачених 

стандартом вищої освіти України 

спеціальності 122 Комп’ютерні 

науки: «ЗК14. Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.» 

доречно ввести освітню 

компоненту, яка б відповідала 

зазначеній загальній 

компетентності 

Пропозицію враховано. 

 До навчального плану ОПП редакції 

2022 р. додатково включена 

обов’язкова навчальна дисципліна, 

що формує загальні компетентності 

бакалаврів – «Правові основи 

цифрової та інформаційної безпеки» 

 

 

Пічугіна Оксана 

Сергіївна 

доктор фізико-

математичних наук, 

доктор кафедри 

математичного 

моделювання та 

штучного інтелекту 

Національного 

аерокосмічного 

університету ім. 

М.Є. Жуковського 

«Харківський 

авіаційний 

інститут» 
 

 

 


