
Протокол№1

засщання секцп №1вщ 26 лютого 2020 р.

круглого столу щодо модершзащУ освНньо-професшно'Упрограми 
«Розподшеш програмш системи 1 технологи» П-го (мапстерського) р1вня 
вищоУ осв1ти та корегування навчального плану.

ПРИСТУ ТН1:

Гарант ОПП: д.т.н., проф.Бородавка С.В.

Професори: Цюцюра С.В., Терентьев О.О. Бородавка С.В.

Доценти: Цюцюра М.1.,КиУвська К.1.,Срукаев А.В.,Хроленко В.М.

Здобувачг Гриневич Д.1.. Тугай М.В., Стельмачонок О.П., Матювський Р.1.

Самоврядування, голова ради молодих вчених КНУБА1вахненко 1.С

Стек-холдери:
1. ТОВ «Л1РА-САПР» (директор Барабаш М.С., д.т.н., проф.).
2. ТОВ «ЛЕКСАР ТЕХНОЛОДЖИС» (директор Поплавська М.В.).
3. ТОВ «В1ТО ЕНЕРДЖИ» (директор Штельмах Д.А.).
4. КиУвський нацюнальний ушверситет буд1вництва та арх1тектури 

(ректор Кул1ков П.М., д.е.н., проф.).

Порядок денний

1. Обговорення модершзацп осв1тньо-профес1йно1 програми
«Розподшеш програмн1 системи 1 технологй'» та навчального плану.

СЛУХАЛИ:доповщь гаранта осв1тньо-науковоУ програми д.т.н., 
проф.Бородавка С.В.про результати анкетування випускниюв щодо 
задоволеносЛ отримання освДшх послуг за спещальн1стю 121. «1нженер1я 
програмного забезпечення» для Н-го (магютерського) р1вня вищоУ осв1ти та 
необх1дност1 модерн1зац1У осв1тньо-профес1йноУ програми «Розподшеш 
програмн1 системи 1 технологйУза результатами анкетування здобувач1в
ВИЩ01 ОСВ1ТИ.

Доповщь стек-холдера ТОВ «Л1РА-САПР» (директор Барабаш М.С., 
д.т.н., проф.), яка в1дм1тила, що з метою покращення модел1 сучасного 
фах1вцяза спец1альн1стю 121. «1нженер1я програмного забезпечення»з 
урахуванням потреб у галуз1 виникла необхщн1сть перегляду осв1тньо- 
профес1йноУ програми «Розпод1лен1 програми! системи 1 технологй'» та



розробки проекту нового навчального плану з пщготовки Н-го 
(мапстерського) р1вня вищоТ осв1ти.

В обговоренш питань пов’язаних з шдготовкою науковця виступили:
1 .Цюцюра С.В.
2. Терентьев О.О.
3. Цюцюра МЛ.
4. Поплавська М.В.
5. КиУвська К.1.,
6. Штельмах Д.А.

Позитивну оцшку нового проекту освДньо-професшноУ программ 
«Розподшеш програмш системи 1 технолопУ» надалаБС. 1вахненко-голова 
ради молодих вчених КНУБА.

Вс1 вони зазначили що проект освЦньо-професшноУ программ 
«Розподшеш програмш системи 1 технологи» та навчальний план з 
зазначеними змшами модершзований згщно порад: здобувач1в, випускник1в 
та стек-холдер1в в1дпов1дае сучасним вимогам вищоТ осв1ти та всеб1чно 
охоплюе компетентност1, щодо п1дготовки за П-им (мапстерським) р1внем 
вищоУ осв1ти за спец1альн1стю 121. «1нженер1я програмного забезпечення».

За результатами круглого столу бшо прийняте р1шення ухвалити 
представлен! концепщУ та п1сля внесения зауважень та пропозиц1Й в проект 
освДньо-професшно'У программ, рекомендувати ухвалити Вченою радою 
ушверситету зм1нидо осв!тньо-профес1йноУ программ «Розподшеш програмш 
системи 1 технолопУ» та скорегований навчальний план на 2021-2023 
навчальш роки.

Ввести в Д1Ю з 01.09.2021 року.

Га р а н т  ОНП 
Д.Т.Н ., п р о ф . Бородавка С.В.

Секретар секщУ №1 Н.В. Костишина


