
 

  

 

 

 



 

1. Обговорення проекту оновленої освітньо-наукової програми 

підготовки PhD (докторів філософії) «Комп’ютерна  інженерія» зі 

спеціальності «Комп’ютерна інженерія. 

 

Слухали:  

- гаранта освітньо-наукової програми підготовки PhD (докторів 

філософії) освітньо-наукової програми «Комп’ютерна  інженерія» 

д.т.н, професора Говорущенко Т.О. Доповідач ознайомила присутніх 

зі змістом освітньо-наукової  програми, компетентностями,  якими  

мають  оволодіти  здобувачі,  переліком  освітніх компонент та 

обсягом часу, відведеним на їх вивчення, результатами навчання;  

- відгуки здобувачів  вищої  освіти третього (доктор філософії) рівня 

вищої освіти, що навчаються за даною освітньо-науковою 

програмою, щодо змісту ОНП та освітніх компонентів;  

- відгуки викладачів, які забезпечують освітній процес за освітньо-

науковою програмою; 

- рецензії на освітньо-наукову програму «Комп’ютерна  інженерія» 

підготовки PhD (докторів філософії) директора  ГО  «ІТ-кластер м. 

Хмельницького» Яцишена С.О., завідувача відділення комп’ютерної 

інженерії Хмельницького політехнічного коледжу Національного 

університету "Львівська політехніка" Сівка А.Ф., завідувача кафедри 

комп’ютерної інженерії Тернопільського національного економічного 

університету Березького О.М. (в Skype-режимі);  

- відгуки на ОНП директора ТОВ «Джі Ем Хост» Гарматюка А.В., 

директора ТОВ «ІТТ» (IT-telecommunication company) Сімогука В.С. 

 

В процесі обговорення були вислухані думки присутніх та 

запропоновано ухвалити наступні рішення. 

 

 



 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Врахувати наступні пропозиції стейкхолдерів (за освітніми 

компонентами): 

- пропозиція здобувача ВО (Красовський М.В., здобувач 2-го курсу) 

щодо введення в навчальну дисципліну «Управління науковими ІТ-

проектами» розділу, пов'язаного з академічною доброчесністю, в 

зв’язку із величезною роллю дотримання академічної доброчесності 

майбутніми науковцями (викладач цієї навчальної дисципліни проф. 

Говорущенко Т.О. проінформувала присутніх, що згідно із рішенням 

міжкафедрального наукового семінару із запрошеними 

стейкхолдерами, який відбувся в серпні 2019 року, нею було вже 

введено даний розділ в навчальну дисципліну, що було підтверджено 

здобувачами 1-го курсу Лопатто І.Ю., Казанцевим А.Д., які вже 

прослухали цю оновлену дисципліну в 1-му семестрі 2019-2020 н.р.). 

Здобувач Красовський М.В. запропонував внести також відповідні 

програмні результати навчання в ОНП: "Знати роль та значення 

академічної доброчесності для наукових ІТ проектів", "Уміти 

використовувати фахову літературу досліджуваної предметної 

галузі з дотриманням норм академічної доброчесності"; 

- пропозиція роботодавців (директор  ГО  «ІТ-кластер м. 

Хмельницького» Яцишен С.О.) щодо введення в освітню програму 

таких компетентностей, як «Здатність працювати в міжнародному 

контексті», «Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт», що, на його думку, є актуальним та важливим 

для майбутніх дослідників; 

- пропозиція академічної спільноти (доцент кафедри КІСП Гнатчук 

Є.Г.) щодо введення в освітню програму такої компетентності, як 

«Здатність творчо і креативно мислити» в зв’язку з важливістю такої 

компетентності   для   майбутніх  випускників,  які  можуть   обіймати  



 

 


