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Заслухавши та обговоривши доповіді завідувачів кафедри ПМіІТ проф. 

Новожилової М.В., завідувача кафедри УПМГіБ проф. Чумаченка І.В. «Про 

стан підготовки фахівців із спеціальностей галузі знань «Інформаційні 

технології» і перспективи їх розвитку». Вчена рада Університету визначає 

наступне: 

В цілому показники діяльності з дотримання вимог щодо кадрового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців 

забезпечуються. 

Штатний кадровий склад кафедри ПМіІТ, сформований в загальній 

чисельності 16 осіб, в тому числі 2  доктори наук, професори, 9 кандидатів 

наук, доцентів, ст. викладачів без ступеня – 2 особи, асистентів – 3 особи. 

Кадровий склад кафедри УПМГіБ сформований в загальній 

чисельності 10 осіб, в тому числі 2  доктори наук, професори, 8 кандидатів 

наук, доцентів.  

Базова освіта, наукова спеціальність, вчені звання викладачів-лекторів 

відповідають дисциплінам, що читаються.  

Загальний контингент за галуззю знань 12 Інформаційні технології, 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та 

технології складає на бакалаврському рівні 83 особи: 1 курс – 28 осіб, 2 курс 

– 26 осіб, 3 курс – 20 осіб, 4 курс – 9 осіб.  

Загальний контингент за галуззю знань 12 Інформаційні технології, 

спеціальність 122 Комп’ютерні науки, рівень магістр – 31 особа. 

Перевірка якості викладання викладачами кафедр і підготовки НМКД 

кафедрами дала наступні результати: 

Кафедра ПМіІТ: Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр», 
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спеціальність «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні технології», 151 

«Системна інженерія»: Повинно бути розроблено комплексів НМД - 38, 

розроблено в повному обсязі - 17, що становить 45%. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр», спеціальність 

«Комп’ютерні науки»: Повинно бути розроблено комплексів НМД – 7, 

розроблено в повному обсязі – 6, що становить 86%. В середньому відсоток 

виконання складає 51% від загального обсягу. 

Кафедра УПМГіБ: Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр», 

спеціальність «Комп’ютерні науки»: Повинно бути розроблено комплексів 

НМД – 10, розроблено в повному обсязі – 5, що становить 50%. 

На високому та доброму навчально-методичному рівні викладачами 

кафедри ПМіІТ та кафедри УПМГіБ проведено 94% та 100% відкритих 

занять відповідно. 

Профорієнтаційна робота кафедр  має типові складові: включає контакт 

зі школами та профільними технікумами і коледжами. Поряд з цим цього 

року запроваджено нові форми роботи. Так, проведені батьківські збори для 

спеціальності КН, які виявили надзвичайну ефективність та зацікавленість 

батьків і студентів. Також для студентів галузі знань «Інформаційні 

технології» організовано зустрічі з представниками фірм, які можуть стати 

майбутніми роботодавцями. Важливим засобом пропагування IT-

спеціальностей є вже традиційне проведення Турніру з основ інформатики 

для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

За підсумками зимової сесії 2017/2018 навчального року загальна 

успішність студентів спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» 

бакалаврського рівня - абсолютна - 100%, якісна - 45,7 %, середній бал 62,64; 

магістерського - абсолютна - 100%, якісна - 44,6 %, середній бал 67,89. 

Кафедрами достатньо ефективно веде ведеться наукова робота із 

студентами.  

 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедр щодо стану підготовки 

фахівців із спеціальностей галузі знань «Інформаційні технології»: 

1. Профорієнтаційна робота ще не забезпечує необхідний рівень 

комплектування контингенту студентів спеціальностей. 

2. Підготовка навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення за спеціальністю відстає від потрібного рівня, а саме для 

забезпечення навчального процесу не завершено розробку низки НМКД. 

3. Професорсько-викладацький склад кафедр  не має сертифікатів на 
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знання англійської мови рівня B2.  

4. Недостатній рівень академічної мобільності студентів в рамках 

загальноєвропейських освітніх проектів 

 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

 

1. З метою формування комплектних академічних груп студентів 1-го 

курсу зі спеціальності 122 – Комп’ютерні науки здійснити заходи щодо 

покращення роботи з майбутніми абітурієнтами та їх батьками та 

розширення засобів і каналів інформування про діяльність кафедр, успіхи їх 

студентів і випускників Університету. Активізувати роботу з наповнення 

контингенту комп’ютерних курсів. 

Відповідальні: Писаревський І.М., Новожилова М.В., Чумаченко І.В.  

Термін: вересень 2018 р. 

 

2. З метою формування комплектних академічних груп студентів 2-го та 

3-го курсів на базі ОКР МС забезпечити заходи щодо зарахування студентів 

за усіма затвердженими університетом освітніми програмами зі спеціальності 

122 – Комп’ютерні науки. Підвищити на 10-15% наповненість ліцензійного 

обсягу. 

Відповідальні: Писаревський І.М., Новожилова М.В., Чумаченко І.В.  

Термін: вересень 2018 р. 

 

3. Активізувати роботу зі студентами для підвищення якісної 

успішності бакалаврського і магістерського рівнів навчання до рівня 

передбаченого ліцензійними умовами (не нижче 50%). 

Відповідальні: Писаревський І.М., Новожилова М.В., Чумаченко І.В.  

Термін: постійно 

 

4. Активізувати роботу із залучення іноземних громадян для навчання 

за спеціальністю 122. Комп’ютерні науки. 

Відповідальні: Грицьков Є.В., Чумаченко І.В., Новожилова М.В. 

Термін: вересень 2018 р. 

 

5. Забезпечити виконання планів підготовки аспірантів та докторантів 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з галузі знань 12 – 

Інформаційні технології.  
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Відповідальні: Харченко В.Ф., Чумаченко І.В.  

Термін: постійно. 

 

6. Стимулювати професорсько-викладацький склад до отримання 

сертифікатів знання англійської мови на рівні В2 та вище. Скласти і 

затвердити план сертифікації по кафедрі не менше 2 осіб щорічно. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

 

7. Посилити роботу щодо збільшення публікацій наукових статей у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних SciVerse 

Scopus, Web of Science. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

 

8. З метою підготовки до акредитації за спеціальностями галузі знань 

«Інформаційні технології» привести якісний склад кафедр у відповідність з 

ліцензійними вимогами. 

Відповідальні: Завідувачі кафедр. 

Термін: постійно. 

 

9. Контроль за виконання рішення Вченої ради покласти на першого 

проректора, проф. Стадника Г.В. 

 

 

 

 

ГОЛОВА  
ВЧЕНОЇ РАДИ      В.М. Бабаєв 
 
 
 
ВЧЕНИЙ  

                СЕКРЕТАР РАДИ      Д.В. Тугай 




