
Результати обговорення  
 

проєкту освітньо-професійної програми (змін до ОПП) за спеціальністю 121. «Інженерія програмного забезпечення», 

освітня програма «Розподілені програмні системи і технології» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти на 2021-2025 навчальні роки. 
 

№ 

з/п 

Автор пропозиції / 

відношення до 

групи 

стейкхолдерів 

Дата надходження 

пропозиції / 

її оформлення 

Суть пропозиції, її обґрунтування Інформація від гаранта ОПП 

про врахування пропозиції / 

обґрунтування причини не 

врахування пропозиції 

1 Гриневич Д.І.,  

Тугай М.В., 

Стельмачонок 

О.П.,  

Матківський Р.І.. / 

здобувачі вищої 

освіти   

02.03.2020 р. 

(висловлено на 

засіданні кафедри 

під час обговорення 

проєкту ОПП) 

Пропозиція щодо введення в 

навчальну дисципліну «Методологія 

наукових досліджень» розділу, 

пов'язаного з академічною 

доброчесністю.  

Врахувати, як у робочій 

програмі дисципліні, так і в 

оновленому проєкті ОПП 2021 

року. Компетентності та ПРН 

остаточно будуть внесені у 

ОПП 2021 року після 

обговорення та затвердження 

на міжкафедральному семінарі 

у грудні 2020 р.   

2 Барабаш М.С., 

Поплавська М.В., 

Штельмах Д.А./ 

представники 

роботодавців   

02.03.2020 р. 

(висловлено на 

засіданні кафедри 

під час обговорення 

проєкту ОПП) 

Пропозиції щодо введення в освітню 

програму таких компетентностей, як  

«Здатність працювати в 

міжнародному контексті»,  

«Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних  

робіт. 

Врахувати, як у робочій 

програмі дисципліні, так і в 

оновленому проєкті ОПП 2021 

року. Компетентності та ПРН 

остаточно будуть внесені у 

ОПП 2021 року після 

обговорення та затвердження 

на міжкафедральному семінарі 

у грудні 2020 р.   



3 Цюцюра С.В., 

Терентьєв О.О., 

Цюцюра М.І., 

Київська К.І. / 

професори кафедри 

ІТ  

02.06.2020 р. 

(висловлено на 

засіданні кафедри 

під час обговорення 

проєкту ОПП) 

Пропозиція щодо введення в освітню 

програму компетентностей: 

«Здатність творчо і креативно 

мислити» та «Здатність інтегрувати 

знання з різних дисциплін, 

застосовувати системний підхід». 

Пропозиція щодо внесення в освітню 

програму зміни щодо об`єднання 

навчальних дисциплін «Методологія 

наукових досліджень» та «Методика 

наукових досліджень». Пропозиція, 

навчальні дисципліни поєднують та 

доповнюють одна одну. 

Врахувати, як у робочій 

програмі дисципліні, так і в 

оновленому проєкті ОПП 2021 

року. Компетентності та ПРН 

остаточно будуть внесені у 

ОПП 2021 року після 

обговорення та затвердження 

на міжкафедральному семінарі 

у грудні 2020 р.   

            

             Гарант ОПП д.т.н., проф. Бородавка Є.В.   

Розглянуто на засіданні кафедри інформаційних технологій, 

протокол від «02» червня 2020 р. №11.  


