
ВИТЯГ  
з протоколу № 9 

засідання науково-методичної ради 
 

факультету електроніки та комп’ютерної інженерії 

Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського 

 
 

від 25 травня 2021 р. 

присутні 8 з 8 членів комісії 
 
 

Присутні: 

 

 

професори:  
доценти: 
 
 
 

старші викладачі: 

запрошені: 

 

 

Ляшенко В.П., Оксанич А.П.  
Мосьпан В.О., Черненко В.П., 

Фомовська О.В., Оксанич І.Г., 

Сидоренко В.М. 

Набок Т.А.  
Грицюк О.С., Фомовський Ф.В., 

Славко О.Г., Когдась М.Г., Шевченко І.В.  
 

 
 

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

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня 

освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, к.пед.н., доц. Грицюк 

О.С., яка доповіла про результати обговорення проєкту оновленої освітньої 

програми редакції 2021 р.  
2. Гаранта освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна 

інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології, к.т.н., доц. Славко О.Г., 

яка доповіла про результати обговорення проєкту оновленої освітньої 

програми редакції 2021 р. 

3. Гаранта освітньої програми «Технологія, обладнання та 

виробництво електронної техніки» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 171 Електроніка галузі знань 17 Електроніка та 

телекомунікації, к.т.н., доц. Фомовського Ф.В., який представив проєкт 

оновленої освітньої програми редакції 2021 р. 

4. Гаранта освітньої програми «Комп’ютерні науки» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Компьютерні 

науки галузі знань 12 Інформаційні технології, д.т.н., проф. Шевченка І.В., 

який представив проєкт оновленої освітньої програми редакції 2021 р. 

5. Гаранта освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, к.т.н., доц. 

Когдася М.Г., який представив проєкт оновленої освітньої програми редакції 

2021 р. 



6. Гаранта освітньої програми «Електроніка» третього (доктора 

філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 171 Електроніка галузі знань 

17 Електроніка та телекомунікації, д.т.н., проф. Оксанича А.П., який 

представив проєкт оновленої освітньої програми редакції 2021 р. 

 

Виступили: 

1. Експерт з акредитації освітніх програм, к.ф.-м.н., доц. Черненко В.П. 

повідомила, що в проєкті освітньої програми «Середня освіта (Інформатика)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня 

освіта (Інформатика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка редакції 2021 р. 

враховані пропозиції всіх стейкхолдерів, рекомендації експертів з 

акредитації ОП і членів ГЕР і надала пропозицію підтримати ОП на Вченій 

раді факультету ЕКІ. 

2. Експерт з акредитації освітніх програм, к.т.н., доц. Фомовський Ф.В. 

повідомив, що в проєкті освітньої програми «Комп’ютерна інженерія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 

Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології редакції 

2021 р. враховані пропозиції всіх стейкхолдерів, рекомендації експертів з 

акредитації ОП і членів ГЕР і надав пропозицію підтримати ОП на Вченій 

раді факультету ЕКІ. 

3. Завідувачка кафедри ЕА, к.т.н., доц. Фомовська О.В., повідомила, що  

проєкт освітної програмі «Технологія, обладнання та виробництво 

електронної техніки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 171 Електроніка галузі знань 17 Електроніка та 

телекомунікації редакції 2021 р., розроблений згідно до Положення про 

порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм 

у КрНУ і надала пропозицію підтримати її на Вченій раді факультету ЕКІ. 

4. Експерт з акредитації освітніх програм, к.т.н., доц. Оксанич І.Г. 

повідомила, що проєкти освітніх програм «Комп’ютерні науки» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

галузі знань 12 Інформаційні технології, «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, 

«Електроніка» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 171 Електроніка галузі знань 17 Електроніка та 

телекомунікації редакції 2021 р., розроблені згідно до Положення про 

порядок розроблення, затвердження, моніторинг і перегляд освітніх програм 

у КрНУ і надала пропозицію підтримати їх на Вченій раді факультету ЕКІ. 

 

 

Ухвалили:  

1. Наданий проєкт оновленої освітньої програми «Середня освіта 

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



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

2021 р. підтримати і рекомендувати на розгляд Вченої ради КрНУ. 

2. Наданий проєкт оновленої освітньої програми «Комп’ютерна 

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

Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології редакції 2021 

р. підтримати і рекомендувати на розгляд Вченої ради КрНУ.   
3. Наданий проєкт оновленої освітньої програми «Технологія, 

обладнання та виробництво електронної техніки» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 171 Електроніка галузі знань 17 
Електроніка та телекомунікації редакції 2021 р. підтримати і рекомендувати до 

публікації на сайті кафедри або університету для публічного обговорення. 
4. Наданий проєкт оновленої освітньої програми «Інформаційні 

управляючі системи та технології» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за спеціальністю 122 Компьютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 

технології редакції 2021 р. підтримати і рекомендувати до публікації на сайті 
кафедри або університету для публічного обговорення. 

5. Наданий проєкт оновленої освітньої програми «Комп’ютерно-
інтегровані технологічні процеси і виробництва» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування 
редакції 2021 р. підтримати і рекомендувати до публікації на сайті кафедри або 

університету для публічного обговорення. 
6. Наданий проєкт оновленої освітньої програми «Електроніка» третього 

(доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 171 Електроніка галузі 
знань 17 Електроніка та телекомунікації редакції 2021 р. підтримати і 

рекомендувати до публікації на сайті кафедри або університету для публічного 
обговорення.  

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 


