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І. Досягнення кафедри ІТ
За звітний період (2013-2017 рр.; 3,5 роки; станом на листопад 2017 р.).
Кафедра ІТ є випускаючою для 2 нових відкритих (для інституту та
університету) спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» (ліцензійний обсяг – 50
осіб) та 125 «Кібербезпека» (ліцензійний обсяг – 30 осіб) освітнього ступеня
бакалавр галузі знань 12 «Інформаційні технології».
У процесі підготовки до ліцензування та реалізації освітнього процесу
викладачами кафедри розроблено понад 50 нових навчальних програм та
розроблено відповідне методичне забезпечення: курси лекцій, зміст нових
лабораторних та практичних занять, вказівки до виконання практичних та
лабораторних робіт, до курсових та дипломних робіт тощо.
Підготовлено ліцензійну справу ступеня магістр за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки» (ліцензійний обсяг – 50 осіб).
Кафедра ІТ є ініціатором створення, проведення та/або застосування:
1. МНТК «INFECO», яка трансформувалася у Міжнародний форум з
безпеки (INFOS). Проводиться з 2008 року, середня кількість учасників – 250,
кількість країн-учасників – 6-8, видання – збірник тез доповідей, фахові
журнали та монографії.
2. ІТ-хакатона (у форматі 12-годинного марафону) для студентів
технічних спеціальностей. Проводиться з 2016 року, кількість командучасників – 17 (52 студенти), кількість університетів-учасників – 7.
3. ІТ-змагання «Coll&Tech week» для учнів коледжів та технікумів у
межах профорієнтаційних заходів (на стадії реалізації – 30 листопада 2017 р.).
4. Інших заходів із власною програмою (кількість – 7) показу (реклами)
можливостей навчання за спеціальностями кафедри.
5. 3D-туру із повним (360 ) оцифровуванням ІТ-спейса, основних холів,
музею грошей та фасадної площини інституту (наведено на сайті).
6. Співробітництва із ІТ-компаніями на основі підписаних договорів
(включаючи бази практик): NIX Solutions, FossDoc, Cypher, IT-cluster.
7. Програмних ліцензійних безкоштовних комплексів (на основі
підписаних договорів) у навчальних дисциплінах: FossDoc документообіг,
Центр сертифікації електронних ключів на базі серверу.
8. Інших ліцензійних безкоштовних пакетів прикладних програм (ППП) у
навчальних дисциплінах, загалом – 28 ППП.
9. Власного сайту кафедри ІТ з причини наявних обмежень на існуючій
сторінці кафедри. Розробниками, адміністраторами, ІТ-журналістами сайту є
студенти.
10. Власного каналу ІТ-вакансій, за допомогою якого вже
працевлаштоване 14 студентів.
11. Власних груп у середовищі Skype та соціальній мережі Facebook, що
використовуються для оперативного зв'язку зі студентами та щоденного
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ознайомлення із новітніми публікаціями професійної напряму.
12. Всеукраїнські та міські олімпіади з математики (кількість учасників –
150), фізики (кількість учасників – 300), інформатики (у зв’язку із втратою
дисципліни «Інформатика» участь припинено).
13. Всеукраїнське змагання-фестиваль науки і робототехніки «RoboFirst»,
кількість учасників – 300, кількість відвідувачів – 1500 (на стадії реалізації – 3
лютого 2018 р.).
14. Розробки сайту інституту.
Кафедра ІТ бере участь у таких заходах:
1. Міському заході «Ніч науки» – щорічно.
2. Міському заході «ІТ-п’ятниця» – щорічно.
3. У профорієнтаційній роботі із школами (у кількості 12), технікумами
та коледжами (у кількості 6) – щорічно та постійно.
4. Освітньому проекті “Відкривай Україну” на базі ліцею “Мир”.
5. Профорієнтаційному заході «Масляна» – щорічно та постійно.
6. Роботі спільноти ІТ-кластер (підписаний меморандум про
співробітництво), також керівник кафедри увійшов до складу Education
Committee з представників ВНЗ міста.
7. Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування (1/8 першості
світу з програмування АСМ-ІСРС); до недавніх пір й з математики та
інформатики, де традиційно займали перші місця – щорічно, постійно.
8. Узгодженні програм навчання ІТ-напрямку із University of Rzeszow,
Rzeszow (Польща) для подвійного диплому.
9. Kharkiv IT Unicorn 2017 Startup Space, що призначений для розвитку
старт-ап руху у студентському середовищі та поліпшення життя сім’ї, міста та
держави.
На кафедрі функціонує дві навчальні лабораторії (на базі комп’ютерних
класів).
Матеріально-технічне забезпечення кафедри ІТ:
1. Два 3D-принтери, один придбаний за власний рахунок кафедри, інший
переданий у тимчасове використання. Робота з ними впроваджена у
дисципліни «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна графіка та веб-дизайн». Із
застосуванням цих принтерів ведеться робота зі студентами за новим напрямом
із 3D-моделювання програмними засобами (розроблено 3 власні моделі).
2. Два Wi-Fi роутери (придбані за власний рахунок кафедри). За
допомогою них створений ІТ-спейс – власне бездротове покриття для
використання студентами.
3. Два мережні роутери. Застосовуються у викладанні дисципліні
«Комп’ютерні мережі».
4. Чотири стенди із комп’ютерними комплектуючими. Виготовлені
студентами наукових клубів та впроваджені у дисципліни «Комп’ютерна
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схемотехніка та архітектура комп’ютерів» та «Електроніка та електротехніка».
Заплановано виготовлення іще 3 стендів.
5. П’ять тестерів-мультиметрів (придбані за власний рахунок кафедри).
Застосовуються у дисципліні «Електроніка та електротехніка».
6. Графічний планшет Wacom. Впроваджений у дисципліни «Комп’ютерна
графіка», «Комп’ютерна графіка та веб-дизайн».
7. Десять піт-тестерів (придбані за власний рахунок кафедри).
Застосовуються у дисциплінах «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура
комп’ютерів» та «Електроніка та електротехніка».
8. Роздаткові матеріали (конектори, різні види кабелів, обтискні кліщі,
подовжувачі, філамент, канцелярські матеріали, тонери для принтерів,
мікропроцесори та мікропроцесорні плати, бланки нагород та ін.) – придбані за
власний рахунок кафедри.
9. Бухти кабелів: мережного – 300 м; силового – 100 м (придбані за
власний рахунок кафедри). Застосовуються у дисциплінах «Комп’ютерна
схемотехніка та архітектура комп’ютерів» та «Електроніка та електротехніка».
10. Мікропроцесорний комплект Raspberry Pi 3 (1 шт.) та мікропроцесорні
плати Arduino Nano (2 шт.) – придбані за власний рахунок кафедри.
11. Чотири комп'ютерних класи із 50 стаціонарними ПК та додатковими
місцями для підключення ноутбуків, планшетів та інших девайсів студентів
(розетки та кабелі придбані за власний рахунок кафедри).
ІІ. Досягнення викладачів кафедри ІТ
Професорсько-викладацький склад кафедри ІТ складає (додаток 1, за
даними якісного складу ліцензійної справи магістра):
доктори наук – 29,41%
професори – 23,53%
кандидати наук – 52,94%
доценти – 58,82%
без ступеня та звання – 17,65%
Середнє навчальне навантаження – 482 години.
Основні кількісні показники діяльності кафедри ІТ:
тез доповідей – 158, з них англійською мовою за кордоном – 16.
наукових статей у базах Scopus&WoS – 47, з них англійською мовою за
кордоном – 36.
наукових статей у фахових виданнях – 101, з них англійською мовою – 23.
виданих монографій – 34, з них англ. мовою за кордоном – 4.
виданих підручників – 1.
виданих навчальних посібників – 12.
прорецензованих статей – 66, з них англійською мовою у закордонних
виданнях – 53.
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прорецензованих посібників – 14.
відгуків на автореферати – 34.
відгуків офіційних опонентів – 28.
наданих рецензій бакалавр./магістр. робіт – 40.
відвідувань наукових конференцій із доповідями (за власний рахунок
викладача) – 27, з них англ. мовою за кордоном – 2.
патентів/свідоцтв винаходів – 4, з них англ. мовою за кордоном – 1.
учасників у НДР – 11, з них у якості керівника/відповідального – 3.
поданих заяв на грант/конкурсів – 6, з них англ. мовою за кордоном – 4.
викладачів, що є членами міжнародних організацій – 4.
викладачів, що є членами навчально-методичних комісій МОНУ – 1.
викладачів, що є членами редколегій журналів/збірників – 22, з них англ.
мовою за кордоном – 15.
викладачів, що є членами орг./прогр. комітетів конференцій – 18, з на англ.
мові за кордоном – 6.
Три викладачі кафедри ІТ (2 штатних та 1 зовнішній сумісник) отримали
сертифікати із знання англ. мовою: два на рівні В2 та один на рівні В1.1.
Всі викладачі кафедри є кураторами студентських груп.
ІІІ. Результати роботи із студентами
Контингент студентів складає, загалом школярів та мол. спеціалістів –
додаток 2:
1 курс – 31 особа (36%), з них на контрактній основі 100%.
2 курс – 22 особи (26%), з них на контрактній основі 41%.
3 курс – 18 осіб (21%), з них на контрактній основі 0%.
4 курс – 14 осіб (17%), з них на контрактній основі 36%.
Загалом – 85 студентів, з них на контрактній основі 53%.
Працевлаштування студентів за спеціальностями кафедри, у розрізі
курсів (за всіма видами працевлаштування – freelance, permanent, timely) –
додаток 3:
1 курс – 3 особи (9,7%).
2 курс – 7 осіб (31,8%).
3 курс – 11 осіб (61%).
4 курс – 7 осіб (50%).
У середньому – 39%.
Кількість студентів, що задіяні у різних ІТ-івентах кафедри та зовнішніх
стейкхолдерів, у розрізі курсів (за всіма видами заходів) – додаток 4:
1 курс – 12 осіб (38,7%).
2 курс – 12 осіб (54,6%).
3 курс – 15 осіб (83,3%).
5

4 курс – 12 осіб (85,7%).
У середньому – 65,6%.
На кафедрі ІТ працюють два наукових клуби студентів – «Інтелект» та
«White Hacking».
Частка студентів, що мають публікації англ. мовою за кордоном – 9,4%.
Студентські команди є переможцями та учасниками:
1. 2 місце із 60 команд у номінації «Детектив» міжнародної хакерської
конференції HackIT (2017 р.) у он-лайн режимі.
2. 116 місце із більш 1200 команд зі всього світу (2017 р.) у загальному
змаганні міжнародної хакерської конференції HackIT (2017 р.) у он-лайн режимі.
3. 1 місце у міжнародному хакерському змаганні Garage48 Cyber Security
2017 у м. Харків із власною участю.
4. Постійних ІТ-івентів від різних компаній та організаторів, що
проводяться у м. Харків. Загалом – 24 рази.
5. Мейкатона на базі коворкінгової компанії GarageHub, 2017 р. із
власною розробкою прототипу моделі приладу, який залишився на кафедрі.
6. Міжнародних заходів: UIC Cyber Security Hackathon (CybSecHack),
Positive Hack Days (PHDays), Blockchain Incredible Party.
7. Хакатона для молодих дизайнерів «Дизайн вночі», м. Харків, 6
студентів брали участь (24.11.17).
8. Всеукраїнської науково-практичної конференції «FREE AND OPEN
SOURCE SOFTWARE» – щорічно.
9. Всеукраїнського науково-технічного семінару «Критичні комп’ютерні
технології та системи» – щорічно.
10. Екскурсій: у компанії DataART; у головне управління IT ПАТ
Мегабанк; у диспетчерську службу «1562»; у Міськвиконком Харківської
міської ради; у музей історії програмного забезпечення та комп’ютерів; до
Ландау-центру.
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Додаток 1

Рис. Д.1. Розподіл професорсько-викладацького складу кафедри ІТ
Додаток 2

Рис. Д.2. Контингент студентів за курсами
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Додаток 3

Рис. Д.3. Розподіл кількості працевлаштованих студентів
Додаток 4

Рис. Д.4. Розподіл кількості студентів, що задіяні у ІТ-івентах
Завідувач кафедри інформаційних технологій
д.е.н., к.т.н., проф.
Подписано цифровой
подписью:
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