
В И Т Я Г 

з протоколу № 10 розширеного засідання  

кафедри інформаційно-комунікаційних технологій  

та методики викладання інформатики 

 

від 27 жовтня 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. 

Запрошені: Кот В.В., Прокопчук Т. 
 

 

СЛУХАЛИ:  

Шліхту Ганну Олександрівну - гаранта освітньо-професійної програми 

015 “Професійна освіта (Цифрові технології)” другого (магістерського) 

рівня, яка ознайомила із результатами анкетування та пропозиціями, що 

надійшли від стейкхолдерів.  

Кота Василя Васильовича - кандидата технічних наук, спеціаліста вищої 

категорії, викладача ВСП “Рівненський фаховий коледж Національного 

університету біоресурсів і природокористування України”, який подав 

пропозицію змінити назву дисципліни та мету викладання з «Теоретичні 

та методичні засади навчання інформатичних дисциплін у ЗВО» на 

«Методика навчання комп’ютерних дисциплін». Саме таке 

формулювання, а відтак і наповнення, буде сприяти підготовці фахівців 

розв’язувати проблеми викладання за спеціалізацією професійна освіта. 

Також доцільно добавити модуль в обов’язкову компоненту 

професійного блоку, який розкриватиме сучасні технології коучингу та 

їх використання у професійній діяльності інженера-педагога. 

Прокопчук Тетяну - здобувача вищої освіти другого магістерського 

рівня, яка виступила з побажанням включення дисциплін, чи змістовних 

модулів, які сприятимуть розвитку у майбутніх фахівців вмінь 

аналізувати ринок цифрових технологій, а також рекомендацією 

посилити кадрову складову у викладанні дисциплін циклу професійної 

підготовки, а саме програмування. 
 

  



УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до уваги рекомендації та побажання стейкхолдерів, 

академічної спільноти та здобувачів освіти за освітньо-професійною 

програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 

спеціалізація 015.39 Цифрові технології. 

2. Розглянути доцільність внести пропозиціії в існуючу ОПП за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 

спеціалізація 015.39 Цифрові технології та навчальний план. 

3. Розглянути можливість внести пропозиціії в обов’язкові компоненти 

ОПП за спеціальністю 015 Професійна освіта (Цифрові технології), 

спеціалізація 015.39 Цифрові технології. 

 

 

 
 

Завідувач кафедри  проф. Войтович І. С. 

 

 

Секретар  доц. Шроль Т.С. 

 

 


