
Київський національний 

університет будівництва 

і архітектури 

 

Кафедра інформаційних технологій 

 

ПРОТОКОЛ 

 

26.03.2021 №14 

Засідання кафедри (дистанційно в Zoom) 

 

Голова – Цюцюра С.В. 

Секретар – Єрукаєв А.В. 

Присутні: завідувач кафедри ІТ, д.т.н., професор Цюцюра С.В., д.т.н., професор Білощицький 

АО., д.т.н., доцент Цюцюра М.І., к.т.н., доцент Хроленко В.М., к.т.н., доцент Київська К.І., 

к.т.н., доцент Єрукаєв А.В., к.т.н., доцент Лисицін О.Б., к.т.н., доцент  Гончаренко Т.А., 

к.т.н., доцент Поплавський О.А., к.т.н., доцент Білощицька С.В., старший викладач Голенков 

В.Г., старший викладач Лященко Т.О., аспірант Костишина Н.В., аспірант Гончаренко Є.О.,  

секретар Карасьова Л.В. 

Запрошені стейкхолдери:  ТОВ  «ЛЕКСАР  ТЕХНОЛОДЖИС»  (директор  Поплавська  

М.В.)., ТОВ  «ЛІРА-САПР»  (директор,  д.т.н.,  проф.  Барабаш М.С.). 

 

Порядок денний: 

 

1. Про оновлення інформації стосовно викладачів, що мають зв’язки з стейхолдерами. 

2. Про перевірку робочих програм спеціальності ПНК. 

3. Про затвердження силабусів, робочих програм та освітніх програм. 

4. Про внесення змін до ОНП 2021-2022рр. щодо введення в освітню програму програмного 

результату навчання 

5. Поточні справи. 

 

1. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про оновлення інформації 

стосовно викладачів, що мають зв’язки з стейхолдерами. 

  

ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

2. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про перевірку робочих 

програм спеціальності ПНК. 

 

ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 

 

ВИРІШИЛИ: надати готові робочі програми на електрону пошту завідувача кафедри та 

вченого секретаря до 2.04.21. 

 

3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про затвердження 

силабусів, робочих програм (протокол №42 від 02.06.20) та освітніх програм (протокол №38 

від 01.03.20) . 

 

ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 

 



ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

3. СЛУХАЛИ: завідувача кафедри, д.т.н., професора Цюцюру С.В. про внесення змін до 

ОНП 2021-2022рр. щодо введення в освітню програму програмного результату навчання. 

 

ВИСТУПИЛИ: представники стейкхолдерів Барабаш М.С., Поплавська М.В. з пропозицією 

щодо введення в освітню програму програмного результату навчання «Демонструвати 

навички усного та письмового спілкування державною та іноземними мовами, 

використовуючи навики міжособистісної взаємодії, працюючи в міжнародному контексті з 

фахівцями та нефахівцями в галузі, з використанням сучасних засобів комунікації.» 

  

 

ВИРІШИЛИ: підтримати представників стейкхолдерів Барабаш М.С. та Поплавську М.В. та 

додати дану пропозицію в загальний розділ до ОНП. 

 

 

Голова 

завідувач кафедри ІТ,  

д.т.н., професор         Цюцюра С.В. 

 

 

Секретар 

к.т.н., доцент кафедри ІТ        Єрукаєв А.В. 


