
Звіт за результатами проведення громадського обговорення проекту 

Освітньо-професійної програми зі спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

на 2021 рік провадження освітньої діяльності 

№ Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження/ 

пропозиції 

Автор (ри) пропозиції Зауваження/пропозиції Враховано/відхилено 

1 Пункт 1.2 «Цикл 

дисциплін професійної 
підготовки» НП 

«Інженерія програмного 

забезпечення» 2018р. 

Начальник сектору програмно-технічних 

комплексів виробничого підрозділу «Одеське 
відділення філії «Головний Інформаційно-

обчислювальний Центр» АТ Укрзалізниця» 

Гайдаржи І.А 

Перенести дисципліну «Алгоритми та 

структури даних» на більш пізній термін 
вивчення. 

Враховано 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пункт 4.1 «Перелік 

компонент ОП» ОПП 

«Інженерія програмного 

забезпечення» 2016р. 

Директор ПП «НВФ» АНТ ЄЛЕКТРОНІКС 

Логінова Л.В. 

Зробити лінію  підготовки "ПЗ 

інтелектуальних систем", щодо 

особливостей аналізу вимог, проектування, 

конструювання та тестування систем 

штучного інтелекту та аналізу великих 

даних. 

Враховано частково. Дисципліни лінії "ПЗ 

інтелектуальних систем" включені в підготовку 

бакалаврів спеціальності 121. Дисципліни 

«Штучний інтелект та методи машинного 

навчання», «Інтелектуальний аналіз даних» та 

«Аналіз великих даних» перенесено до 

обов’язкової частини професійної підготовки. 

4 Студенти 2017 року вступу Арнаутова О., 

Цобенко В. 

 
Студенти 2018 року вступу  

Червіцька К., Алещенко М., Кожушан М 

Вилучити з ОПП дисципліну «Дискретні 

структури» через сильне перекриття тем з 

дисципліною «Комп’ютерна дискретна 
математика» 

Враховано 

5 Студенти 2017 року вступу Арнаутова О., 

Цобенко В. 

Розширити перелік тем і практичних 

прикладів для дисципліни «Об’єктно-

орієнтоване програмування». Для цього 

збільшити вивчення цієї дисципліни з 

одного семестру до двох. 

Враховано 

6 Студенти 2018 року вступу  

Червіцька К., Алещенко М., Кожушан М.  

Додати до дисципліни «Основи 

програмування» вивчення мови Python. Для 

цього вивчення цієї дисципліни збільшити з 

одного семестру до двох. 

Враховано 

7 Начальник сектору програмно-технічних 

комплексів виробничого підрозділу «Одеське 

відділення філії «Головний Інформаційно-
обчислювальний Центр» АТ Укрзалізниця» 

Гайдаржи І.А. 

 

Директор ПП «НВФ» АНТ ЄЛЕКТРОНІКС 

Логінова Л.В. 

Включити дисципліну «Сховища даних та 

OLAP-системи» до обов’язкової частини 

професійної підготовки 

Враховано 

8 Включити до вибіркових дисциплін лінію 
підготовки «Стартапи та креативне 

проектування в ІT»  

Враховано частково. До одного з блоків 
вибіркових компонентів включено дисципліни 

«Креативне проектування в ІT», «Управління 

комунікаціями в ІT проектах» та «Стартапи в 

галузі ІT». 

 


