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Положення про науково-методичну раду спеціальності «Інформаційні 

системи та технології» ухвалене рішенням вченої ради факультету економіки 

та менеджменту, протокол №8 від 3 квітня 2017 р. 

План роботи науково-методичної ради спеціальності «Інформаційні 

системи та технології» на 2018-2019 н. р. ухвалено на засіданні науково-

методичної ради спеціальності «Інформаційні системи та технології», 

протокол № 1 від 04 вересня 2018 р., та затверджено рішенням вченої ради 

факультету економіки та менеджменту, протокол № 1 від 04 вересня 2018 р. 

Склад науково-методичної ради спеціальності «Інформаційні системи 

та технології» оновлено та затверджено на 2018-2019 н.р., протокол № 1 від 

04 серпня 2018 р. До складу науково-методичної ради спеціальності 

«Інформаційні системи та технології» увійшли науково-педагогічні 

працівники: 

1.  Копішинська О. П. – к.ф.-м.н., доцент, професор кафедри 

інформаційних систем та технологій, голова ради; 

2.  Уткін Ю. В.  – к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних 

систем та технологій, заступник голови НМР; 

3.  Мінькова О. Г. – .с.-г.н., доцент кафедри інформаційних систем та 

технологій, секретар ради; 

4.  Хурдей В. Д. – доцент, доцент кафедри маркетингу, заступник 

декана факультету економіки та менеджменту, член ради; 

5.  Вакуленко Ю. В. – к.с.-г.н., доцент, кафедри інформаційних систем 

та технологій, член ради; 

6.  Одарущенко О.Б. – к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та 

технологій, член ради;  

7.  Галич О. А.  – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та 

менеджменту, професор кафедри інформаційних систем та технологій, член 

ради; 

8.  Дубик А. М. – к.т.н., доцент кафедри інформаційних систем та 

технологій, член ради; 

9.  Поночовний Ю. Л. – к.т.н., с.н.с., доцент кафедри інформаційних 

систем та технологій, член ради;  

10.  Протас Н. М. к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри інформаційних 

систем та технологій, член ради. 

Протягом 2018-2019 навчального року проведено 9 засідань науково-

методичної ради. Про порядок денний, результати засідань та ухвалені 

рішення свідчать відповідні протоколи. Загалом було розглянуто, 

обговорено, висунуто пропозиції та ухвалено відповідні рішення з 

наступного переліку питань. 



1.  Затвердження оновленого складу науково-методичної ради 

спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

2.  Затвердження плану роботи науково-методичної ради спеціальності 

«Інформаційні системи та технології» на 2018-2019 н. р. 

3.  Про затвердження засобів діагностики якості вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні 

управляючі системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

4.  Про затвердження наскрізної програми практик здобувачів вищої 

освіти  за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі 

системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» галузі 

знань 12 «Інформаційні технології» СВО «Бакалавр» (2018 рік набору)  

5.  Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін на 2018-

2019 н. р. 

6.  Про затвердження пакетів комплексних контрольних робіт з 

навчальних дисциплін на 2018-2019 н. р. 

7.  Про затвердження комплексів навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін на 2018-2019 н. р. 

8.  Стан навчально-методичного забезпечення спеціальності 

126 «Інформаційні системи та технології» на 2018-2019 н. р. на 2018-2019 

н.р. 

9.  Про оновлення змісту інформації на сайті ПДАА (сторінка 

факультету) про зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні управляючі системи» спеціальності 

126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» СВО «Бакалавр» (2018 рік набору) 

10.  Про оновлення презентаційних матеріалів з програм вибіркових 

дисциплін 

11.  Моніторинг забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників кафедри ІСТ. Відповідність 

плану підвищення кваліфікації НПП у відповідності до нормативних вимог 

МОНУ 

12.  Методичні аспекти організації, керівництва та проведення науково-

дослідної роботи студентів у рамках навчального процесу.  

13.  Науково-методичний супровід керівництва науково-дослідною 

роботою здобувачів вищої освіти у гуртках. 

14.  3 . Про стан та організацію методичного забезпечення 

дистанційного навчання зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології». 

15.  Про документальне забезпечення лабораторій, навчальних 

кабінетів, обладнання, устаткування кафедри ІСТ відповідно до ліцензійних 

умов 

16.  Моніторинг дотримання учасниками освітнього процесу системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 



17.  Про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

денної форми навчання зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології». 

18.  Про затвердження змісту програм та збірників тестових завдань для 

вступних випробувань на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі 

системи» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» галузі 

знань 12 «Інформаційні системи» на 2019 рік. 

19.  Про стан застосування інфокомунікаційних та медіа-технологій в 

навчально-виховному процесі академії. 

20.  Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

21.  Про підготовку до науково-методичної конференції науково-

педагогічних працівників ПДАА кафедри ІСТ 

22.  Аналіз та вдосконалення навчального плану здобувачів вищої 

освіти денної та заочної форм навчання за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи» спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні системи» на 2019 рік 

набору. 

23.  Моніторинг якості навчальних занять для здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». 

24.  Обговорення підсумків науково-методичної конференції науково-

педагогічних працівників ПДАА 

25.  Про стан забезпечення ЗВО навчально-методичною літературою з 

дисциплін спеціальності «Інформаційні системи і технології» 

26.  Моніторинг якості проведення лабораторних занять в 

комп’ютерних лабораторіях ПДАА 

27.  Обговорення підсумків рейтингової оцінки роботи НПП за 2017 

календарний рік. 

28.  Стан методичного та організаційного забезпечення проведення 

навчальної практики ЗВО денної форми навчання на 2018-2019 н. р.  

29.  Про удосконалення засобів діагностики якості підготовки фахівців 

(об’єктивного поточного та підсумкового контролю знань студентів). 

30.  Про стан методичного забезпечення самостійної роботи студентів 

заочної форми навчання зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології». 

31.  Моніторинг відповідності кадрового забезпечення на кафедрі ІСТ 

ліцензійним умовам надання освітніх послуг . 

32.  Звіт про роботу науково-методичної ради за 2018-2019 н. р.  

33.  Про підсумки проведення відкритих лекцій та взаємовідвідування 

занять викладачами. 

34.  Завдання і перспективи роботи науково-методичної ради на 

наступний  2019-2020 н. р. 

 

 



На початок нового навчального року науково-методичною радою 

спеціальності «Інформаційні системи та технології» було розглянуто та 

затверджено робочі програми з 25 дисциплін, що викладаються на 1-2 

курсах спеціальності. Викладачами кафедри ІСТ підготовлено 17 дисциплін 

та КНМЗНД з цих дисциплін. При цьому проведено оновлення сторінки 

спеціальності на сайті ПДАА та оприлюднено всю інформацію зі 

спеціальності для 2017 р.н. та 2018 р.н. Голова науково-методчної ради 

Копішинська О. П. подала звіт про стан готовності викладання дисциплін зі 

спеціальності.  

Протягом навчального року голова та окремі особи - члени науково-

методичної ради - брали участь в організаційних заходах, що проводились 

згідно плану роботи науково-методичної ради ПДАА. Зокрема, 

Копішинська О. П., Вакуленко Ю.В. були членами тимчасової комісії з 

моніторингу якості проведення лабораторних занять на інженерно-

технологічному факультеті та факультеті обліку і фінансів. Було складено та 

подано відповідні звіти до відділу моніторингу якості освіти, які узагальнені 

та оприлюднені на засіданні науково-методичної ради ПДАА 07.12.2018. В 

межах зазначеної перевірки складено аналіз працездатності комп’ютерних 

лабораторій академії, програмного забезпечення лабораторних занять, 

частки ліцензійного програмного забезпечення та такого, що є у вільному 

доступі і відповідає потребам дисциплін, що викладаються на різних 

спеціальностях. Було складено перелік пропозицій та рекомендації щодо їх 

виконання.  

У межах планової перевірки роботи кафедри годівлі тварин 

факультету ТВППТ Копішинською О. П. в складі комісії здійснювалась 

перевірка стану навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін, 

закріплених за кафедрою (комплексів навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, далі КНМЗНД). На перевірку комісії було подано 19 

КНМЗНД із 19 навчальних дисциплін. Звіт за результатами перевірки 

увійшов до загального звіту перевірки роботи кафедри та до висновків 

роботи внутрішньої комісії. Повністю звіт було представлено та ухвалено на 

засіданні науково-методичної ради ПДАА. 

Значну роботу науково-методичною радою спеціальності 

126 «Інформаційні системи та технології» проведено у напрямку внесення 

змін до основних нормативних освітніх документів спеціальності у зв’язку із 

затвердженням стандарту вищої освіти зі спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» для 

першого (бакалаврського) рівня освіти. Стандарти було затверджено 

наказом Міністра освіти і науки України 12.12.2018 р., згідно якого 



уводяться в дію з 2018/2019 н. р. У зв’язку з цим було внесено та 

затверджено на всіх рівнях низку змін до освітньо-професійної програми 

«Інформаційні управляючі системи» у частині формулювання 

компетентностей та результатів навчання. Також групою у складі НПП 

кафедри, голови науково-методичної ради та завідувача кафедри ІСТ були 

внесені зміни до навчальних планів 2018 р.н. та 2017 р.н., а також складено 

навчальний план 2019 р.н. із урахуванням стандартів вищої освіти зі 

спеціальності. Розглянуто та затверджено терміни навчальних та 

виробничих практик, а також обсяг навчального навантаження для 

підготовки до написання випускних кваліфікаційних робіт. Розпочато 

роботу над підготовкою методичних рекомендацій щодо написання 

кваліфікаційних випускних робіт, як єдиної форми підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти. 

Члени науково-методичної ради вносили пропозиції та доповнення при 

визначенні переліку основних видів навчальної, методичної роботи та норм 

часу їх виконання.  

Члени науково-методичної ради брали участь у плануванні та втіленні 

заходів із профорієнтаційної роботи для забезпечення набору контингенту 

здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Інформаційні управляючі 

системи».  

 

 

 

 

 

Голова науково-методичної ради 

спеціальності «Інформаційні системи  

та технології» к.ф.-м.н., доцент, 

професор кафедри  

інформаційних систем та технологій                             Копішинська О. П.  


