
РЕЗУЛЬТАТИ СПІВПРАЦІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ЗА 2020 РІК 

Дата Назва заходу Учасники Результат 

04 

березня 

2020 року 

Відкрите засідання кафедри 

інформаційних систем та 

технологій за участю 

стейкхолдерів.  Обговорення 

нової редакції ОПП Інформаційні 

управляючі системи  

на 2020 рік набору 

https://www.pdaa.edu.ua/news/ 

obgovorennya-proektu-novoyi-

redakciyi-opp-informaciyni-

upravlyayuchi- 

systemy-na-2020-rik-zi  

Представництво 

Групи компаній 

«Omega Solutions» 

(м. Київ) в особі 

технічного 

директора 

Мирослава 

Рябого, здобувачі 

вищої освіти за 

ОПП 

Інформаційні 

управляючі 

системи, науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри ІСіТ, 

гарант освітньої 

програми Олена 

Копішинська, 

завідувач кафедри 

ІСіТ Юрій Уткін  

У результаті обговорення 

стейкхолдери рекомендували 

збільшити обсяг вивчення 

дисциплін, направлених на 

розуміння предметної області та 

досягнення програмних 

результатів навчання, визначених 

стандартом спеціальності 

126 Інформаційні системи та 

технології шляхом закріплення їх 

в переліку обов’язкових освітніх 

компонент: Безпека 

інформаційних систем, 

Корпоративні ІС, Тестування 

програмного забезпечення. Для 

забезпечення цих дисциплін може 

використовуватися наявна 

матеріально-технічна база та 

надаватися додатково в тестовому 

режимі обладнання компанії 

«Omega Solutions» та професійної 

діяльності. Стейкхолдери також 

запропонували до впровадження 

нові вибіркові освітні компоненти 

професійної підготовки, які б 

сприяли поглибленню 

професійних навичок у сучасних 

напрямках інформаційних 

технологій, зокрема ІР-телефонія, 

Оптимізація веб-проетів). Загалом 

відмічено, що потрібно більше 

приділяти уваги вивченню 

дисциплін, спрямованих на 

здобуття фахових 

компетентностей, розуміння 

концепцій і принципів 

впровадження та використання 

інформаційних систем у 

народному господарстві. 

11 

вересня 

2020 року 

Робоча зустріч зі стейкхолдерами 

освітньо-професійної програми 

«Інформаційні управляючі 

системи» з питань проходження 

виробничих практик здобувачами 

вищої освіти за ОПП 

Інформаційні управляючі 

системи. 

https://www.pdaa.edu.ua/news/ 

perspektyvy-rozshyrennya 

-spivpraci-zi-steykholderamy-

osvitno-profesiynoyi-programy-

Директор ТОВ 

«ВАК» Вадим 

Дубов, технічний 

директор ТОВ 

«Omega Solutions» 

Мирослав Рябий, 

технічний 

директор ТОВ» 

Omega 

Development» 

Сорокопуд 

Владислав, 

Під час зустрічі обговорили 

попередні результати, які 

одержали студенти під час 

проходження першої виробничої 

практики на підприємствах, та 

плани й основні завдання 

майбутніх практик, які проходили 

і проходитимуть на 

підприємствах, які брали участь в 

цій зустрічі. Стейкхолдери дали 

позитивну оцінку підготовці 

студентів, які проходили практику 
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informaciyni   викладачі та 

студенти 3-4 

курсів 

спеціальності 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

в їхніх компаніях, вирішили 

заохочувати здобувачів вищої 

освіти до участі у проектах 

компаній, а також надавати 

можливість студентам набувати 

практичних навичок і в 

подальшому. 

12 

вересня 

2020 року  

Участь здобувачвів вищої освіти 

ОПП «Інформаційні управляючф 

системи» в роботі IT Cluster 

Полтавської області в межах 

заходу «IT Fest Poltava 2020» 

https://www.pdaa.edu.ua/news/it-

cluster-poltavskoyi-oblasti-v-

mezhah-zahodu-it-fest-poltava-2020  

Завідувач кафедри 

ІСіТ Юрій Уткін, 

здобувачі визої 

освіти Кулага 

Богдан, Анатолій 

Городянин та інші 

Презентували зміст ОПП 

«Інформаційні управляючф 

системи»,  сучасну матеріально-

технологічну базу кафедри, 

ознайомили учасників з 

основними напрямками та 

результатами співпраці кафедри зі 

стейкхолдерами освітньої 

програми   

16 

вересня 

2020 року 

Робоча зустріч зі стейкхолдерами 

освітньо-професійної програми 

«Інформаційні управляючі 

системи», присвячена 

обговоренню напрямів 

підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців. 

https://www.pdaa.edu.ua/news/ 

nezabarom-vidkryttya-novoyi-

innovaciynoyi-merezhevoyi-

laboratoriyi   

Директор ТОВ 

«ВАК» Вадим 

Дубов, технічний 

директор ТОВ 

«Omega Solutions» 

Мирослав Рябий, 

викладачі та 

інженери кафедри 

ІСіТ,  

У ході конструктивної дискусії 

було запропоновано акцентувати 

увагу на кількох пріоритетах, 

серед яких: 

- розвиток творчої ініціативи та 

інноваційної діяльності студентів; 

- залучення студентів до наукової 

роботи кафедри; 

- підвищення майстерності в 

роботі з інтелектуальними 

інформаційними системами; 

- отримання професійних навичок 

у сфері інфокомунікацій.  

У підсумку зустрічі було 

запропоновано анонсувати та 

завершити підготовку до 

відкриття на базі кафедри ІСіТ 

нової навчально-дослідної 

лабораторії з управління та 

використання комп’ютерних 

мереж та Інтернет речей, що 

дозволить на високому рівні 

опановувати сучасні підходи до 

створення програмно-

конфігурованих мереж і 

впровадження в інформаційні 

системи елементів штучного 

інтелекту, відеоаналітики тощо. 

Вирішили продовжити співпрацю, 

розробити технічну документацію 

і залучати студентів до певних 

видів робіт зі створення 

лабораторії.  

22 

вересня 

2020 року 

Робоча зустріч колективу 

кафедри інформаційних систем та 

технологій зі стейкхолдерами 

освітньо-професійної програми 

«Інформаційні управляючі 

Директор 

ТОВ «WUST» 

Олексій 

Поздняков, 

директор ННІ 

Дійшли спільної думки: 

лабораторія буде оснащена 

сегментом для підтримки 

актуальних SMART-технологій, 

ІоТ і захищеного віддаленого 
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системи», обговорення напрямків 

застосування та оснащення 

майбутньої навчально-дослідної 

лабораторії на базі кафедри ІСіТ 

та особливостей її технічного 

забезпечення 

https://www.pdaa.edu.ua/news 

/spivpracya-zi-steykholderamy-

osvitno-profesiynoyi-programy-

informaciyni-upravlyayuchi 

-systemy   

ЕУПІТ Олександр 

Галич, завідувач 

кафедри ІСіТ 

Юрій Уткін, 

гарант освітньої 

програми Олена 

Копішинська, 

викладачі 

кафедри 

доступу, що дозволить студентам 

розширити розуміння процесу 

створення, проектування та 

масштабування перспективної ІТ-

інфраструктури, зокрема на основі 

хмарних і SMART-технологій. 

24 

листопад

а 2020 

року 

Офіційне відкриття на кафедрі 

інформаційних систем та 

технологій спеціалізованої 

навчально-дослідної лабораторії 

інтелектуальних систем, 

комп’ютерних мереж та Інтернету 

речей  за сприяння адміністрації 

університету та ННІ ЕУПІТ, за 

матеріально-технічної та 

організаційної підтримки ТОВ 

«ВАК» (м. Полтава, генеральний 

директор Вадим Дубов), ТОВ 

«ВЮСТ» (м. Кременчук, 

генеральний директор Олексій 

Поздняков), ТОВ «Omega 

Solutions» (м. Київ, генеральний 

директор Вадим Патлатюк). 

https://www.pdaa.edu.ua/news/start-

u-maybutnye  

Заступник голови 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Євген Грєков і 

директор 

департаменту 

агропромислового 

розвитку 

Полтавської 

обласної 

державної 

адміністрації 

Сергій Фролов 

(голова 

наглядової ради 

ПДАУ), ректор 

ПДАУ професор 

Валентина 

Аранчій, 

проректори та 

директори 

інститутів 

університету, 

завідувач кафедри 

ІСіТ Юрій Уткін, 

гарант ОПП 

Олена 

Копішинська, 

викладачі 

кафедри 

Перспективи використання: 

- забезпечення програмних 

результатів навчання здобувачів 

вищої освіти; 

- проведення навчально-дослідної 

роботи з навчальних дисциплін 

відповідно до професійного 

спрямування спеціальностей 

(зокрема ОПП «Інформаційні 

управляючі системи»); 

- виконання науково-дослідних 

робіт із використанням 

спеціалізованих програмних 

продуктів для вивчення 

інтелектуальних систем і 

технологій, комп’ютерних мереж 

та Інтернету речей; 

- формування у здобувачів вищої 

освіти знання сучасного рівня 

інформаційних технологій, а 

також навичок проектування 

прикладних інтелектуальних 

систем і середовищ, системного 

аналізу ІТ-інфраструктури, 

розробки та вдосконалення її 

елементної бази; 

- можливості для організації 

онлайн-консультацій науково-

педагогічних працівників, 

віддаленого доступу викладачам, 

аспірантам і студентам до ІТ-

інфраструктури кафедри та 

обладнання (програмного 

забезпечення), яке надали 

стейкхолдери, що є актуальним 

завданням в умовах сьогодення. 

23 грудня 

2020 року 

Підписання угод про науково-

технічну співпрацю між ПДАА та 

ІТ-компаніями (стейкхолдерами): 

ТОВ «ВЮСТ» (м. Кременчук), 

ТОВ «Вак» (м. Полтава), ТОВ 

«Омега Девелопмент» (м. Київ), 

ТОВ «Омега Солюшинс» (м.Київ) 

Валентина 

Аранчій – 

ректорка ПДАА; 

Дубов Вадим, 

генеральний 

директор ТОВ 

«ВАК»; Олексій 

Підписання угод за ініціативи 

кафедри інформаційних систем та 

технологій навчально-наукового 

інституту економіки, управління 

права та інформаційних 

технологій, в якому за підтримки 

представлених компаній була 
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Поздняков, 

генеральний 

директор ТОВ 

«ВЮСТ», 

Мирослав Рябий, 

генеральний 

директор ТОВ 

«Омега 

Девелопмент», 

Дмитро 

Патлатюк, 

генеральний 

директор ТОВ 

«Омега 

Солюшинс»; 

завідувач кафедри 

інформаційних 

систем та 

технологій Юрій 

Уткін 

створена та відкрита навчально-

дослідна лабораторія 

інтелектуальних систем, 

комп’ютерних мереж та Інтернету 

речей, побудована сучасна 

комп’ютерна мережа у другому та 

четвертому корпусі, розроблені 

лабораторні практикуми для 

низки дисциплін. У перспективі – 

організація виробничих практик 

на базі компаній, сумісні наукові 

та комунікаційні проєкти. 

Важливим аспектом організації 

такого співробітництва є не тільки 

модернізація змісту навчального 

процесу, але й можливість 

залучати кращі розробки 

представлених компаній сфери ІТ-

технологій до проектів, 

ініційованих органами державної 

влади. 

Активна участь цих компаній в 

обговоренні освітньо-професійних 

програм і формуванні вимог до 

сучасного випускника дозволяють 

професорсько-викладацькому 

складу організувати навчальний 

процес таким чином, щоб 

здобувачі вищої освіти мали змогу 

успішно адаптуватись на ринку 

праці.  

 


