
ВИТЯГ 

з протоколу № 5  

засідання науково-методичної ради 

факультету електроніки та комп’ютерної інженерії 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

 

  від 25 січня 2021 р. 

  присутні 8 з 8 членів комісії 
 

Присутні: 

 

 

 

 

 

Слухали:  

1. Гаранта освітньої програми «Середня освіта (Інформатика)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, к.пед.н., доц. Грицюк О.С., яка доповіла 

про стан готовності матеріалів самоаналізу освітньої програми «Середня освіта 

(Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація: бакалавр середньої освіти (інформатика), вчитель інформатики.    

2. Гаранта освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, к.т.н., доц. Славко О.Г., яка доповіла про 

стан готовності матеріалів самоаналізу освітньої програми «Комп’ютерна 

інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 

Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології. Кваліфікація: 

бакалавр з комп’ютерної інженерії. 

 

Виступили:  

1. Експерт з акредитації, к.ф.-м.н., доц. Черненко В.П., яка повідомила, 

що ознайомилася із відомостями про самоаналіз освітньої програми «Середня 

освіта (Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і зазначила, 

що в процесі підготовки цих матеріалів здійснювався тісний контакт членів 

робочої групи з підготовки означених матеріалів та створеної на факультеті 

групи з надання консультативної допомоги. Тому виявлені недоліки та 

зауваження до відомостей обговорювались, погоджувались та усувались 

безпосередньо в процесі підготовки матеріалів. Але на поточний час 

остаточного «чистового» варіанту звіту ще не складено. Тому представлені на 

сьогодні відомості потребують доопрацювання. 

професори:  Ляшенко В.П., Оксанич А.П. 

доценти:  Мосьпан В.О., Черненко В.П.,  

Фомовська О.В., Оксанич І.Г.,   

Сидоренко В.М. 

старші викладачі:  

запрошені: 

 

Набок Т.А. 

Грицюк О.С., Фомовський Ф.В., 

Славко О.Г. 



2. Експерт з акредитації, к.т.н., доц. Фомовський Ф.В., який повідомив, 

що ознайомився із відомостями про самоаналіз освітньої програми 

«Комп’ютерна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і 

зазначив, що всі зауваження та поправки до відомостей розглядалися і 

вносилися під час зустрічей із консультативною групою, тому дані відомості 

можна рекомендувати до затвердження. 

 

Ухвалили:    
1. Рекомендувати гаранту освітньої програми «Середня освіта 

(Інформатика)» доопрацювати відомості про самоаналіз освітньої програми 

«Середня освіта (Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр середньої освіти (інформатика), 

вчитель інформатики. 

2. Затвердити відомості про самоаналіз освітньої програми «Комп’ютерна 

інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю       

123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології. 

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії. 

Рішення прийнято одноголосно.    

 

 

Голова науково-методичної ради факультету 

електроніки та комп’ютерної інженерії    І. Г. Оксанич 

 

Секретар науково-методичної ради факультету  

електроніки та комп’ютерної інженерії     Т. А. Набок 


