
В И Т Я Г 

з протоколу № 9 розширеного засідання  

кафедри інформаційно-комунікаційних технологій  

та методики викладання інформатики 

 

від 30 вересня 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: Михасюк К.В., Антоневич Ю.А., Хмельник 

А. 
 

 

СЛУХАЛИ:  

Шліхту Ганну Олександрівну - гаранта освітньо-професійної програми 

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

рівня, яка ознайомила із пропозиціями та рецензіями, що надійшли від 

стейкхолдерів:  

Михасюк Катерина – кандидат педагогічних наук, заступник директора 

з навчальної роботи Рівненського економіко-технологічного коледжу 

НУВГП, яка схвально оцінила підготовлену ОПП та навчальний план, 

підкреслила доцільність вибору означених обов’язкових компонент для 

формування компетенцій випускника. Надійшла пропозиція налагодити 

тісну співпрацю задля практичної підготовки професіоналів означеної 

спеціальності другого магістерського рівня. Як результат, підписано 

угоду про організацію практики.   

Антоневича Юрія Адамовича – голови циклової комісії інформатики та 

КТ, викладача-методиста Державного вищого навчального закладу 

«Рівненський коледж економіки та бізнесу», який подав схвальну 

рецензію на означену ОПП та подав пропозицію про подальшу 

співпрацю в рамках практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Хмельника А. – виконавчого директора ГС «Рівне ІТ кластер», який 

подав пропозицію відкриття на базі РДГУ сучасної лабораторії 

технічних рішень; для більш практичного спрямування вивчення 

дисципліни «Управління ІТ-проектами» ввести модуль - Управління 

ризиками проекту та закриття проекту. 
 



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 (за спеціалізаціями), 

спеціалізація 015.39 Цифрові технології. 

2. Розглянути доцільність внести пропозиціії в існуючу ОПП за 

спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 

спеціалізація 015.39 Цифрові технології та навчальний план. 

3. Розглянути можливість внести пропозиціії та підписати угоди про 

співпрацю з ЗПТО. 

 

 

 

Завідувач кафедри  проф. Войтович І. С. 

 

 

Секретар  доц. Шроль Т.С. 

 


