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ПЛАН 

роботи науково-методичної ради  

спеціальності «Інформаційні системи та технології» 

на 2019-2020 н. р. 

 

№ 

засі-

дан

ня 

Питання 

Термін 

прове-

дення 

ПІБ особи, що 

доповідає 

1 

1. Затвердження оновленого складу науково-

методичної ради спеціальності Інформаційні 

системи та технології на 2019-2020 н. р. 

Вересень 

2019 р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

2. Затвердження плану роботи науково-методичної 

ради спеціальності Інформаційні системи та 

технології»на 2019-2020 н. р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

3. Про 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. 

Член НМР 

Світлична А. В. 

4. Про 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. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

5. Про затвердження робочих навчальних програм 

дисциплін зі спеціальності 126 Інформаційні 

системи та технології на 2019-2020 н. р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

6. Про затвердження пакетів комплексних 

контрольних робіт з навчальних дисциплін зі 

спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології на 2019-2020 н. р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

7. Про затвердження комплексів навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін зі 

спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології на 2019-2020 н. р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

8. Затвердження методичних рекомендацій до 

виконання кваліфікаційної роботи здобувачами 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи» спеціальності 

126 Інформаційні системи та технології галузі 

знань 12 Інформаційні технології для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти набору 2019 р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

9. Затвердження методичних рекомендацій для 

виконання курсових робіт, які не є складовими 

комплексу НМЗНД. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

2 

1. Стан навчально-методичного забезпечення 

дисциплін спеціальності 126 «Інформаційні 

системи та технології» на 2019-2020 н.р. 

Жовтень 

2019 р. 

 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 



2. Про оновлення публічної інформації на сайті 

ПДАА (сторінка спеціальності) про зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні 

управляючі системи» спеціальності 

126 Інформаційні системи та технології галузі 

знань 12 Інформаційні технології освітнього 

ступеню Бакалавр (2019 рік набору). 

Член НМР 

Вакуленко Ю. В. 

 

3. Аналіз структурно-логічних схем освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі 

системи» для обсягів 240 кредитів та 120 кредитів 

(стн) у розрізі забезпечення програмних результатів 

навчання та компетентностей, визначених у 

стандарті спеціальності 126 Інформаційні системи 

та технології галузі знань 12 Інформаційні 

технології першого рівня вищої освіти. 

Член НМР  

Уткін Ю.В. 

 

3 

1. Моніторинг професійної активності викладачів, 

що входять (або потенційно входять) до групи 

забезпечення спеціальності 126 Інформаційні 

системи та технології галузі знань 12 Інформаційні 

технології першого рівня вищої освіти у 

відповідності до нових ліцензійних вимог МОНУ в 

контексті основних засад Закону України «Про 

вищу освіту», формування планів роботи з 

підготовки до акредитації освітньої програми.   

Листопад 

2019 р. 

Член НМР 

Поночовний Ю. Л. 

2. Забезпечення дотримання академічної 

доброчесності НПП та ЗВО і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату. 

Член НМР 

Вакуленко Ю. В 

3. Аналіз наявних розбіжностей у програмних 

результатах навчання, сформованих в освітньо-

професійних програмах, з результатами навчання, 

запропонованих стандартом вищої освіти, чим вони 

зумовлені. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

4. Про стан готовності та організацію методичного 

забезпечення дистанційного навчання за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні 

управляючі системи» спеціальності 

126 Інформаційні системи та технології. 

Член НМР  

Дегтярьова Л.М. 

4 

1. Про документальне забезпечення лабораторій, 

навчальних кабінетів, обладнання, устаткування 

кафедри ІСТ відповідно до ліцензійних умов 

Грудень 

2019 р. 

Член НМР 

Уткін Ю. В. 

2.  Про стан методичного забезпечення самостійної 

роботи студентів денної та заочної форм навчання 

зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та 

технології». 

Член НМР 

Одарущенко О.Б. 

3. Моніторинг форм та методів навчання і 

викладання та форм контрольних заходів та 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти. 

Член НМР 

Вакуленко Ю. В. 

 



5 

1. Про затвердження змісту програми та тестових 

завдань для вступних фахових 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 технології на 2020 рік. 

Лютий 

2020 р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

 

2. Моніторинг процедур, що сприяють 

професійному розвитку викладачів та аналіз 

документів, які регламентують систему 

професійного розвитку. 

Член НМР 

Уткін Ю. В. 

3. Про перспективи залучення роботодавців до 

участі в обговоренні питань практичної підготовки 

та забезпечення баз виробничих практик. 

Секретар НМР 

Дегтярьова Л. М. 

 

4. Про проект нової редакції освітньо-професійної 

програми «Інформаційні управляючі системи» для 

набору 2020 року 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

 

6 

1. Моніторинг якості навчальних занять для 

здобувачів вищої освіти зі спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології». 

Березень 

2020 р. 

Член НМР 

Світлична А.В. 

 

2. Обговорення підсумків науково-методичної 

конференції науково-педагогічних працівників 

ПДАА 

Член НМР 

Одарущенко О.Б. 

3. Моніторинг інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності кафедри ІСТ 
Член НМР  

Поночовний Ю. Л. 

7 

1. Затвердження змісту нової редакції освітньо-

професійної програми «Інформаційні управляючі 

системи» за спеціальністю 126 Інформаційні 

системи та технології для здобувачів вищої освіти 

першого бакалаврського рівня  вищої освіти набору 

2020 року за результатами обговорення 

Квітень 

2020 р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

 

2. Обговорення змісту навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти (2020 року 

набору) та робочих навчальних планів за освітньо-

професійною програмою «Інформаційні 

управляючі системи» спеціальності 126 

«Інформаційні системи та технології» галузі знань 

12 «Інформаційні технології». 

Член НМР  

Світлична А.В. 

 

3. Обговорення підсумків рейтингової оцінки 

роботи НПП за 2019 календарний рік. 
Член  НМР  

Уткін Ю. В. 

8 

1. Про удосконалення засобів діагностики якості 

підготовки фахівців (об’єктивного поточного та 

підсумкового контролю знань студентів). 

Травень 

19.05. 

2020р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

2. Стан методичного та організаційного 

забезпечення проведення практик здобувачів вищої 

освіти денної форми навчання на 2019-2020 

навчальний рік, співпраця з базами практик.  

Секретар НМР 

Дегтярьова Л. М. 

3. Обговорення процедури залучення здобувачів 

вищої освіти до розробки і перегляду освітніх 

програм. Ознайомлення з результатами опитування 

здобувачів вищої освіти щодо якості освітніх 

Член НМР 

Вакуленко Ю. В. 



програм та освітньої діяльності за цими 

програмами. 

9 

1. Звіт про роботу науково-методичної ради 

спеціальності 126 Інформаційні системи та 

технології за 2019-2020 н. р.  

Червень 

2020 р. 

Голова НМР 

Копішинська О. П. 

2. Моніторинг документації роботи НПП та 

кафедри 
Член  НМР  

Уткін Ю. В. 

3. Завдання і перспективи роботи науково-

методичної ради на наступний  2020-2021 н. р. 
Голова НМР 

Копішинська О. П. 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою  

спеціальності «Інформаційні системи і технології» 

протокол № 1 від 03 вересня 2019 р. 

 

 

 

Голова науково-методичної ради 

спеціальності                                          _____________________ Копішинська О. П. 

 


