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ПЛАН 

роботи Ради з якості вищої освіти 

спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

на 2022-2023 н. р. 
 

№ 

засі-

дан

ня 

Питання 

Термін 

прове-

дення 

ПІБ особи, що 

доповідає 

1 

1. Затвердження складу Ради з якості ВО 

спеціальності «Інформаційні системи та технології» на 

2022-2023 н. р. 

Вересень 

2022 р. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

2. Затвердження плану роботи Ради з якості ВО 

спеціальності «Інформаційні системи та технології» на 

2022-2023 н. р. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

3. Затвердження програми атестації здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою 

Інформаційні управляючі системи спеціальності 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 

12 Інформаційні технології ступеню вищої освіти 

Бакалавр. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

4. Затвердження програми атестації здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою 

Інформаційні управляючі системи та технології 

спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 

галузі знань 12 Інформаційні технології ступеню 

вищої освіти Магістр. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

5. Затвердження наскрізної програми практики 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Інформаційні управляючі системи 

спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 

галузі знань 12 Інформаційні технології ступеню 

вищої освіти Бакалавр. 

Член РЗЯВО 

Лариса  

ДЕГТЯРЬОВА 

6. Затвердження наскрізної програми практики 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Інформаційні управляючі системи та 

технології спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології галузі знань 12 Інформаційні технології 

ступеню вищої освіти Магістр 

Член РЗЯВО 

Лариса  

ДЕГТЯРЬОВА  

7. Затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін зі спеціальності 126 Інформаційні системи 

та технології на 2022-2023 н. р. рівнів вищої освіти 

Бакалавр та Магістр 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

8. Затвердження комплексів навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності 

126 Інформаційні системи та технології на 2022-

2023 н. р. рівнів вищої освіти Бакалавр та Магістр 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

2 

1. Результати моніторингу оновлення інформації на 

сайті ПДАУ (сторінка спеціальності) про зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні управляючі 

жовтень 

2022 р. 

 

Член РЗЯВО 

Ірина 

ЗАГРЕБЕЛЬНА 



системи» спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології галузі знань 12 Інформаційні технології 

освітнього ступеню Бакалавр (2022 рік набору) та за 

ОП Інформаційні управляючі системи та технології 

освітнього ступеня Магістр (2022 рік набору). 

2. Моніторинг професійної активності викладачів, що 

входять до груп забезпечення освітніх програм 

«Інформаційні управляючі системи» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та «Інформаційні 

управляючі системи та технології» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 

12 Інформаційні технології, або викладають 

дисципліни на різних курсах цієї спеціальності. 

Член РЗЯВО 

Юрій 

ПОНОЧОВНИЙ 

3.Обговорення змісту відомостей про самооцінювання 

освітньої програми «Інформаційні управляючі 

системи та технології». 

Член РЗЯВО 

Юрій УТКІН 

4. Підсумки проходження виробничої практики 

«Організаційно-аналітична практика» студентами 3 

курсу 2019 р. н.  

Член РЗЯВО  

Лариса  

ДЕГТЯРЬОВА 

 

3 

1. Стан навчально-методичного забезпечення освітніх 

компонентів за освітньо-професійними програмами 

«Інформаційні управляючі системи» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, «Інформаційні 

управляючі системи та технології» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології на освітній 

платформі MOODLE. 

Листопад 

2022 р. 

Член РЗЯВО  

Ігор СЛЮСАРЬ 

2. Про відповідність технічного та програмного 

забезпечення спеціалізованих комп’ютерних та інших 

лабораторій кафедри потребам освітніх компонентів 

освітніх програм першого та другого рівнів вищої 

освіти спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології. 

Член РЗЯВО 

Юрій УТКІН 

3. Про заходи і результати щодо поєднання навчання і 

наукових та практичних досліджень здобувачів вищої 

освіти під час реалізації освітніх програм першого та 

другого рівнів вищої освіти. 

Член РЗЯВО 

Ігор СЛЮСАРЬ 

4 

1. Стан професійного розвитку та підвищення 

педагогічної майстерності НПП, що забезпечують 

викладання дисциплін на освітніх програмах першого 

та другого рівнів вищої освіти за спеціальністю 126.  

Грудень 

2022 р. 

 

Член РЗЯВО 

Юрій УТКІН 

2. Розгляд пропозицій залучення роботодавців до 

участі в обговоренні освітньо-професійних програм 

першого і другого рівнів вищої освіти та забезпечення 

баз виробничих практик на поточний навчальний 

рік. Інформаційні системи та технології. 

Член РЗЯВО 

Юрій УТКІН 

3. Розгляд проєктів освітньо-професійних програм 

«Інформаційні управляючі системи» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, «Інформаційні 

управляючі системи та технології» другого 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

 



(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 

12 Інформаційні технології для винесення на публічне 

обговорення шляхом розміщення на офіційному сайті 

ПДАУ. 

5 

1. Узагальнення результатів обговорення проєктів 

освітньо-професійних програм «Інформаційні 

управляючі системи» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, «Інформаційні управляючі системи та 

технології» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та 

технології галузі знань 12 Інформаційні технології. 
Лютий 

2023 р. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА  

2. Про результати проведення виробничої практики 

«Комплексна практика з фаху» здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання згідно навчальних 

планів для 2020 та 2021 років набору, співпраця з 

базами практик. 

Член РЗЯВО 

Лариса  

ДЕГТЯРЬОВА 

 

3. Про забезпечення професійних інтересів здобувачів 

вищої освіти при формуванні вибіркової складової 

ОПП та їх індивідуальної освітньої траєкторії 

Член РЗЯВО 

Ірина 

ЗАГРЕБЕЛЬНА 

6 

1. Обговорення змісту нової редакції освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі 

системи та технології» за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 

12 Інформаційні технології для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

2022 рік набору.  

Березень 

2023 р. 

 

Член РЗЯВО 

Лариса  

ДЕГТЯРЬОВА 

 

2. Обговорення змісту освітньо-професійної програми 

«Інформаційні управляючі системи» за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 

12 Інформаційні технології для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти 

набору 2022 року. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

3. Обговорення змісту навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Інформаційні управляючі системи» 

спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 

галузі знань 12 Інформаційні технології першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти ступеню вищої 

освіти Бакалавр 2022 року набору. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

4. Обговорення змісту навчального плану підготовки 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Інформаційні управляючі системи та 

технології» спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології галузі знань 12 Інформаційні технології 

другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеню 

вищої освіти Магістр 2022 року набору. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

5. Результати підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності НПП шляхом отримання неформальної 

освіти, інформальної освіти. 

Член РЗЯВО 

Надія ПРОТАС 

 

7 
1. Обговорення підсумків рейтингової оцінки роботи 

НПП, які забезпечують викладання дисциплін на 

№7 

20 

Член  РЗЯВО  

Юрій УТКІН 



освітніх програмах за спеціальністю 126 Інформаційні 

системи та технології за 2021 календарний рік. 

Квітень 

2023 р. 

 2. Про підготовку до проведення переддипломної 

практики здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання згідно навчальних планів для 2018 р.н. та 

2020 р.н. (стн), співпраця з базами практики. 

Член  РЗЯВО  

Лариса  

ДЕГТЯРЬОВА 

3. Обговорення завдань початку дипломного 

проєктування для здобувачів вищої освіти рівнів 

вищої освіти Бакалавр та Магістр, для яких 

розпочинається дипломне проєктування згідно 

навчальних планів. 

Голова РЗЯВО  

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

8 

1. Заходи щодо дотримання норм академічної 

доброчесності в роботі НПП; дотримання норм 

академічної доброчесності при написанні письмових 

робіт та підготовці академічних текстів здобувачами 

вищої освіти  
Травень 

2023 р. 

 

Член РЗЯВО 

Юрій  

ПОНОЧОВНИЙ 

2. Про підсумки проведення відкритих лекцій та 

взаємовідвідування занять викладачами. 
Член РЗЯВО  

Надія ПРОТАС  

3. Обговорення процедури залучення здобувачів 

вищої освіти до розробки і перегляду освітніх 

програм. Ознайомлення з результатами опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх програм 

та освітньої діяльності за цими програмами. 

Член РЗЯВО 

Юрій  

ПОНОЧОВНИЙ 

9 

1. Звіт про роботу Ради з якості ВО спеціальності  

«Інформаційні системи та технології» за 2022-2023 

н. р. 

Червень 

2023 р. 

Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

2. Обговорення результатів акредитації освітньо-

професійної програми Інформаційні управляючі 

системи та технології спеціальності 126 Інформаційні 

управляючі системи та технології другого 

(магістерського) рівня вищої освіти СВО Магістр 

Член  РЗЯВО  

Юрій УТКІН 

3. Узагальнені результати опитувань учасників 

освітнього процесу, проведені відділом моніторингу 

та забезпечення якості освіти упродовж 2022-2023 

навчального року 

Член РЗЯВО 

Юрій  

ПОНОЧОВНИЙ 

4. Завдання і перспективи роботи Ради з якості ВО 

спеціальності на наступний  2023-2024 н. р. 
Голова РЗЯВО 

Олена 

КОПІШИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради з якості вищої освіти 

спеціальності 

«Інформаційні системи та технології»       Олена КОПІШИНСЬКА 


