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Позиції в ОП 2020 р. 

Пропозиції стейкґолдерів , які були внесені ПРИ ФОРМУВАННІ 

проєкту ОП 2021р. до оприлюднення 

Редакція відповідної позиції в ОП 

2021 р., поданої до затвердження 
ким внесено / зміст пропозиції 

враховано/відхилено  

(обґрунтування), 

номер протоколу кафедри, на 

якому розглядалося питання 

п. 4.2 

Перелік компонентів освітньо-

професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Завідувач кафедри інформатики 

Кам'янець-Подільського 

національного університету ім. Івана 

Огієнка, д-р техн. наук Федорчук 

В.А.: 
1. Для підвищення мовної підготовки 

додати курс англійської мови 

Враховано, протокол № 8 

від 15.06.2020 р. 

п. 4.2  

1 Обов’язкові компоненти ОПП 

1.1. Навчальні дисципліни загальної 

підготовки. 

ОЗ01 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

п. 4.2 

Перелік компонентів освітньо-

професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Директор ТОВ Нафтогазхімсервіс, 

канд-т техн. наук Григоренко Ю.В. 

1. Додати до вибіркових навчальних 

дисциплін загальної підготовки 

дисципліни за вибором здобувача 

Враховано, протокол № 9 від 

18.06.2020 р. 

п. 4.2  

2 Вибіркові компоненти ОПП 

2.1 Дисципліни загальної підготовки 

ВЗ02 Кадровий менеджмент 

ВЗ03 Організаційна психологія 

ВЗ04 Системи ефективних 

соціальних комунікацій 

ВЗ05 Безпека технічних систем в ІТ-

галузі 

ВЗ06 Геоінформатика та сталий 
розвиток 

ВЗ07 Інформаційна підтримка 

проектів з охорони праці 

Позиції в ОП 2021р. 

Пропозиції стейкґолдерів , які були внесені до проєкту ОП 2021р. після 

оприлюднення 

Редакція відповідної позиції в ОП 

2021 р., поданої до затвердження ** 
ким внесено / зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу кафедри, на 

якому розглядалося питання 



ким внесено / зміст пропозиції 

враховано/ 

відхилено 

(обґрунтування), 

номер протоколу кафедри, на 

якому розглядалося питання 

п. 4.2 

Перелік компонентів освітньо-

професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Завідувач кафедри радіотехніки, 

телекомунікаційних і робототехнічних 

систем, Черкаського державного 

технологічного університету, д-р техн. 

наук Палагін В.В.: 
1. Перенести дисципліну «Сучасні 

системи керування» до вибіркової 

частини 

Враховано, протокол № 8 

від 25.01.2021 р. 

п. 4.2  

2 Вибіркові компоненти ОПП 

2.2. Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

ВП04 Сучасні системи керування 
ВП05 Інтелектуальні інформаційні 

системи 

ВП06 Моделі та методи 

поліноміального опрацювання 

негаусових процесів 

п. 4.2 

Перелік компонентів освітньо-

професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

Радник з науково-технічної політики та 

розвитку ТОВ «Оліс», д-р техн. наук 

Верещинський О.П.: 

1. Включити до обов’язкових 

компонентів дисципліну, що 

забезпечуватиме  сучасні економічні 

знання 

Враховано, протокол № 9 

від 18.02.2021 р. 

п. 4.2  

2 Вибіркові компоненти ОПП 

2.2. Навчальні дисципліни 

професійної підготовки 

ВП13 Стратегічний аналіз і 

інноваційне підприємництво в ІТ 

ВП14 Сучасна економічна політика  
ВП15 Управління інноваційним 

розвитком соціально-економічних 

систем 

 

 

Гарант ОП              _____________ О.О. Фомін 


