
Протокол № 2 

засідання кафедри інформатики та комп’ютерної техніки 

ХНЕУ імені С. Кузнеця 

м. Харків 

від 02 вересня 2020 р. 

 

 

Всього членів кафедри –10, 

Присутні –10  

 

ПРИСУТНІ:  

Голова засідання – завідувач кафедри Удовенко Сергій 

Секретар – Нюкіна Ірина 

Бринза Наталя, Вільхівська Ольга, Власенко Наталія, Гороховатський Олексій, 

Затхей Володимир, Передрій Олена, Тесленко Олег, Тютюник Ольга 

 

 

Порядок денний: 

 

6. Про затвердження плану роботи гуртка "Методи інтелектуального аналізу 

даних" (доповідачі зав. каф. Удовенко Сергій, доц. Гороховатський Олексій) 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Удовенко Сергій доповів про необхідність затвердити план 

роботи гуртка «Інноваційні комп’ютерні технології в освіті» в 2021/2022 

навчальному році. 

 

ВИСТУПИЛИ: доцент кафедри ІКТ Гороховатський Олексій запропонував 

змінити назву студентського наукового гуртка з "Інноваційні комп’ютерні 

технології в освіті" на назву, що відповідає тематиці спеціальності 

"Інформаційні системи та технології", за якою кафедра є випусковою. Було 

запропоновано назву "Методи інтелектуального аналізу даних". 

 Олексій Гороховатський запропонував нижченаведений план роботи 

гуртка "Методи інтелектуального аналізу даних" (Таблиця 3). 
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Таблиця 3 

План роботи гуртка "Методи інтелектуального аналізу даних" 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

Заходи 
Термін 

проведення 

Створення плану діяльності студентського гуртка. Ознайомлення 

студентів із напрямками його роботи. Обговорення тематик 

досліджень учасників гуртка. Визначення мети досліджень 

Вересень 

Проведення наукового семінару для студентів 3-4 курсів за темою, що 

присвячена вибору тематики курсових та дипломних робіт 
Жовтень 

Обговорення плану робіт для написання курсового та дипломного 

проектів 
Листопад 

Ознайомлення студентів із основними принципами та етапами 

написання академічних наукових статей 
Грудень 

Ознайомлення студентів із основними принципами та етапами 

написання академічних наукових статей 
Грудень-Січень 

Підготовка та подання матеріалів на студентську конференцію, що 

організовується ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Питання академічної 

доброчесності 

Грудень 

Обговорення результатів участі у конференції Березень 

Обговорювання підсумків роботи гуртка за 2021 – 2022 навчальний 

рік. Визначення напрямків роботи гуртка на 2022 – 2023 навчальний 

рік 

Квітень 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити нову назву гуртка "Методи інтелектуального аналізу 

даних" та план його роботи в 2021/2022 навчальному році. 

 

Завідувач кафедри інформатики 

та комп’ютерної техніки 

д.т.н., професор      Сергій УДОВЕНКО 

 

Секретар       Ірина НЮКІНА 
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Додаток 

до Протоколу №2 від 02.09.2020 р. 

(пункт 7) 

Назва заходу 
Назва конференції, 

семінару 

ВНЗ, відповідальний за 

проведення заходу (адреса, 

телефон, e-mail) 

Термін 

проведення 

Кількість 

учасників 

від 

України 

Назва зарубіжних 

країн та кількість 

учасників 

Міністерства, відомства, які 

є співорганізаторами 

кафедри 

Міжнародна 

конференція 

"Інформаційні 

технології в 

сучасному 

світі:дослідження 

молодих вчених" 

Секція 2. 

Інноваційні 

комп’ютерні 

технології в освіті 

Керівник секції: 

Удовенко С.Г., ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 61001, м. Харків, 

проспект Науки, 9А, кафедра 

ІКТ, 067-90-98-331; e-mail: 

udovenko@kture.kharkov.ua 

Секретар секції: Тютюник 

О.О., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

61001, м. Харків, проспект 

Науки, 9А, кафедра ІКТ,  

067-17-13-27, e-mail:  

tutunik.o@ukr.net 

02.2021 40 Румунія -2; 

Польща -2; 

Чорногорія -1; 

Азербайджан -1. 

Міністерство освіти і науки 

України; Університет 

«Лучіано Блага», Сібіу 

(Румунія); Зеленогурський 

технічний університет, 

(Польща); Університет 

Чорногорії, Котор 

(Чорногорія); 

Азербайжанський 

державний університет 

Нафти і Промисловості 

(Азербайджан), Університет 

Тарту (Естонія). 

Міжнародна 

конференція 

"Інформаційні 

технології та 

системи" 

Секція 2. 

Інформаційні 

технології в 

економіці, екології, 

медицині та освіті 

Керівник секції: 

Удовенко С.Г., ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 61001, м. Харків, 

проспект Науки, 9А, кафедра 

ІКТ, 067-90-98-331; e-mail: 

udovenko@kture.kharkov.ua 

Секретар секції: Тютюник 

О.О., ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

61001, м. Харків, проспект 

Науки, 9А, кафедра ІКТ,  

067-17-13-27, e-mail:  

tutunik.o@ukr.net 

 

04.2021 100 Румунія -2; 

Польща -2; 

Румунія – 1; 

Чорногорія -1; 

Азербайджан -1; 

Естонія -1. 

Міністерство освіти і науки 

України; Університет 

«Лучіано Блага», Сібіу 

(Румунія); Зеленогурський 

технічний університет, 

(Польща); Університет 

Чорногорії, Котор 

(Чорногорія); 

Азербайжанський 

державний університет 

Нафти і Промисловості 

(Азербайджан), Університет 

Тарту (Естонія). 

 

Завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки      Сергій УДОВЕНКО 

 

Доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки      Ольга ТЮТЮНИК 
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