
В И Т Я Г 

з протоколу № 12 засідання  

кафедри інформаційно-комунікаційних технологій  

та методики викладання інформатики 

від 08 грудня 2020 р. 

Всього членів кафедри – 18 чол. 

Присутніх – 17 чол.: 

Професор: Войтович І. С., Руденко В.М.; 

доценти: Павлова Н. С., Батишкіна Ю. В., 

Антонюк М. С., Шліхта Г. О., Бабич С. М., 

Остапчук Н. О., Музичук К. П., 

Шинкарчук Н. В., Полюхович Н. В., Гнедко 

Н. М., Петренко С. В., Шроль Т. С.; 

ст. викладачі: Гульчук В. А. викладачі: 

Ляшук Т. Г., Шидловський А. І. 

Стейкхолдери та інші роботодавці: Хмельник 

А., Сікора Я (дистанційно), Ряба Л., Остапчук У., 

Гавриленко Б. (представник студентського 

самоврядування факультету)  

 

СЛУХАЛИ:  

доц. Шліхту Г.О. - гаранта ОПП другого (магістерського) рівня вищої освіти 

зі спеціальності 015 Професійна освіта (Цифрові технології) про оновлення 

та завершення доопрацювання над ОПП «Професійна освіта (Цифрові 

технології)» з підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології), спеціалізація 

015.39 Цифрові технології.  

Гарант доповіла: 

1. Отримано схвальну рецензію на ОПП 2021/2022 від Хмельника А., 

виконавчого директора ГС «Рівне ІТ кластер», схвальну рецензію від Ряби 

Л., викладача вищої категорії спецдисциплін комп’ютерних наук Вищого 

професійного училища №1 м.Рівного, схвальний відгук Сікори Я. Б., 

завідувача кафедри компютерних наук та інформаційних технологій 

Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

2. Було озвучено пропозицію здобувача вищої освіти другого курсу Остапчук 

У. зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) спеціалізація 

015.39 Цифрові технології для більш систематичної підготовки доцільно 

виробничу (технологічну) практику проводити у першому та другому 

семестрі, так як незручно одразу при зарахуванні здобувачами піти на 

практику не отримавши достатніх передумов. 

3. Представником студентського самоврядування Гавриленко Богданом було 



відзначено дотримання студентоцентрованого підходу у формуванні змісту 

і цілей ОПП ПОЦТ. 

4. Було оновлено зміст ОПП у відповідності за  затвердженим Стандартом 

вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

для другого (магістерського) рівня (від 18.11.2020р. №1435); 

5. Опрацьовані пропозиції та рецензії, отримані під час зустрічі зі 

стейкхолдерами, академічною спільнотою та здобувачами освіти  протокол 

№10 розширеного засідання кафедри від 27.10.2020р. та протокол №11 

розширеного засідання кафедри від 16.11.2020р.); 

6. Було внесено зміни до навчального плану за означеною спеціальністю та 

робочих програм дисциплін.  

7. В результаті проведеної роботи подається остаточний варіант ОПП та 

навчального плану для перезатвердження по процедурі ЗВО. 

 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Рекомендувати подати оновлену освітньо-професійну програму другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта 

(Цифрові технології), спеціалізація 015.39 Цифрові технології на 2020/2021 

н.р. із супровідними документами на погодження навчально-методичною 

комісією факультету математики та інформатики з наступним поданням на 

експертизу НМР РДГУ згідно графіка до 20.12.2020 р. 

2. Опублікувати на сайті кафедри ІКТ та МВІ проєкт ОПП другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта 

(Цифрові технології), спеціалізація 015.39 Цифрові технології, з 

врахуванням пропозицій, на 2021/2022 н.р. 

 

 

Завідувач кафедри  проф. Войтович І. С. 

 

 

Секретар  доц. Шроль Т.С. 

 


