
 

ПРОПОЗИЦІЇ/РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

ДО ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»  

2020 року вступу 

№ 

п/п 

ПІП 

стейкхолдера 

Посада/назва 

підприємства 

Пропозиції 

 

Примітка 

1. Чміль Анатолій 

Іванович 

професор кафедри 

електротехнологій та 

експлуатації 

енергообладнання 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Змінити розподіл 

тижневих годин за 

семестрами з метою 

посилення практичної 

складової підготовки 

здобувачів вищої освіти 

та оптимізації 

навчального плану 

Внесені зміни в 

ОПП на засіданні 

робочої групи 

Протокол №2 

від 29.10.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

2 Бунько Василь 

Ярославович 

декан факультету 

енергетики та 

електротехніки, доцент 

кафедри енергетики і 

автоматики 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Скоротити перелік 

навчальних дисциплін у 

зв’язку із загальною 

вимогою щодо 

укрупнення дисциплін 

навчального плану 

Внесені зміни в 

ОПП на засіданні 

робочої групи 

Протокол №2 

від 29.10.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

Ввести в навчальний 

план дисципліни для 

вибору за уподобанням 

здобувачів вищої освіти 

із 

загальноінститутського 

каталогу 

3. Рамш Василь 

Юрійович 

завідувач кафедри 

кафедри енергетики і 

автоматики 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Скоригувати 

компетентності та 

програмні результати 

навчання в ОПП 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» та в 

робочих програмах 

дисциплін 

Внесені зміни в 

ОПП на засіданні 

робочої групи 

Протокол №2 

від 29.10.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 



електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

4. Соловей Іван 

Михайлович 

доцент кафедри 

електротехнологій та 

експлуатації 

енергообладнання 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

У зв’язку із загальною 

вимогою щодо 

укрупнення дисциплін 

навчального плану 

запропоновано 

вилучити із 

навчального плану 

дисципліни «Методи 

синтезу та аналізу 

САК» і 

«Теорія оптимізації» 

оскільки необхідні 

компетентності 

частково закладені в 

ОК  

«Математичне 

моделювання 

електротехнічних 

систем та їх елементів». 

Внесені зміни в 

ОПП на засіданні 

робочої групи 

Протокол №2 

від 29.10.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

5. Колодійчук 

Любомир 

Семенович 

завідувач кафедри 

кафедри 

електротехнологій та 

експлуатації 

енергообладнання 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Об’єднати зміст ОК 

ВБ2 (Електротехнології 

АПК, 

Електротехнологічні 

процеси і об’єкти), ВБ4 

(Електротехнології 

обробки  

сільськогосподарської 

продукції», 

Електрофізичні методи 

оброки 

сільськогосподарської 

продукції), ВБ5 

(Електронно-іонні 

технології, 

Ультразвукова техніка і 

технології) та ВБ7 

(Оптичні 

електротехнології, 

Джерела світла та 

опромінення) оскільки 

вони  взаємопов’язані 

між собою в блок 

вибіркових дисциплін 

спеціальної (фахової) 

ВБ6 

(Електротехнологічні 

установки та системи, 

Електротехнологічні 

процеси та методи 

дослідження) 

Внесені зміни в 

ОПП на засіданні 

робочої групи 

Протокол №2 

від 29.10.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 



Для розкриття ОК 

встановити для блоку 

вибіркових дисциплін 

ВБ6 – 270 год (9 

кредитів)  

6. Буняк Дмитро 

Васильович 

Директор філії 

«Південна» АТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

До навчального плану у 

цикл спеціальної 

(фахової) підготовки до 

обов’язкових 

компонентів ОПП 

включити дисципліну 

«Електроустановки і 

системи 

електропостачання» для 

формування 

теоретичних і 

практичних навичок в 

сфері 

електроенергетики для 

можливості подальшого 

працевлаштування 

випускників в 

енергопостачальних 

організаціях 

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

ради роботодавців  

Протокол №1 

від 12.12.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

 

7. Гнатишин 

Василь 

Григорович 

Начальник Козівського 

РЕМ ВАТ 

«Тернопільобленерго» 

Запропонував вилучити 

із навчального плану 

дисципліну 

«Електромагнітна 

сумісність», а необхідні 

компетентності 

частково закласти в ОК 

«Електроустановки і 

системи 

електропостачання» 

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

ради роботодавців  

Протокол №1 

від 12.12.19 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

8. Клендій Петро 

Богданович 

доцент кафедри 

енергетики і автоматики 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Запропонував вилучити 

із навчального плану  

дисципліну «Основи 

енергоощадності» так 

як тематика даної 

дисципліни частково 

дублює ОК блоку 

вибіркових дисциплін 

спеціальної (фахової) 

підготовки ВБ7 

(Енергозбереження та 

використання 

поновлювальних 

джерел енергії, 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 



Відновлювальні 

джерела генерації 

електричної енергії) 

проекту ОПП. 

9. Гайдукевич 

Світлана 

Василівна 

старша викладачка 

кафедри 

електротехнологій та 

експлуатації 

енергообладнання 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

У зв’язку із загальною 

вимогою щодо 

укрупнення дисциплін 

навчального плану і 

уточненню 

компетентностей і 

програмних результатів 

навчання ОПП 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

запропоновано 

вилучити із 

навчального плану 

дисципліну 

«Енергетична безпека» 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

10. Потапенко 

Микола 

Валентинович 

старший викладач 

кафедри енергетики і 

автоматики 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Дисципліну 

«Методологія і 

організація наукових 

досліджень з основами 

інтелектуальної 

власності»  

перенести з вибіркового 

блоку в цикл загальної 

підготовки 

обов’язкових 

компонентів ОПП, так 

як ця дисципліна займає 

важливе значення при 

підготовці наукових 

публікацій, дотриманні 

академічної 

доброчесності та 

підготовки випускної 

кваліфікаційної роботи. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 

11. Семенова Надія 

Павлівна 

старша викладачка 

кафедри 

електротехнологій та 

експлуатації 

енергообладнання 

ВП НУБіП України 

«БАТІ» 

Вилучити блок 

дисциплін спеціальної 

(фахової) підготовки 

(«Інженерна діяльність 

при обслуговуванні 

електроенергетичних 

систем», Економічні 

розрахунки в 

інженерній діяльності) 

у зв’язку з тим, що теми 

цих дисциплін частково 

наповнені змістовим 

оформленням ОК 

«Безпека праці в 

енергоустановках», 

«Економіка 

енергетики», 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №1 

від 16.12.19 р. 



«Практична 

підготовка». 

12. Яницький 

Віталій 

Вікторович 

студент магістратури, 

гр.Е-51М 

Розширити спектр 

спеціальних (фахових) 

дисциплін за вибором 

здобувачів вищої освіти 

наступними 

дисциплінами: 

«Альтернативні 

джерела енергії», 

«Електротехнології та 

теплові процеси», 

«Автоматизований 

електропривод». 

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

студентського 

самоврядування  

Протокол №1 

від 05.03.20 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №2 

від 26.05.20 р. 

13. Лебідь Петро 

Богданович, 

Фльонц Ігор 

Володимирович 

студенти магістратури, 

гр.Е-51М, Ез-61М 

Виробничі практики: 

«Виробничо-

експлуатаційну» і 

«Виробничу науково-

дослідницьку» 

проводити 

безпосередньо на базах 

діючих підприємств. З 

метою удосконалення 

освітнього процесу, 

наближення до 

реального виробництва 

та врахування сучасних 

тенденцій ринку праці 

при формуванні 

майбутнього фахівця 

запропоновано 

розширити діапазон 

проходження практик у 

розмірі відповідно:  

виробнича 

експлуатаційна 

практика – 240 год. (8 

кредитів)  

виробнича науково-

дослідницька практика 

– 240 год. (8 кредитів)  

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

студентського 

самоврядування  

Протокол №1 

від 05.03.20 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №2 

від 26.05.20 р. 

14. Коробов Артур 

Томасович 

Головний менеджер з 

автоматизації ТОВ 

«ФЕНІКС КОНТАКТ» 

Перейменувати  

дисципліну 

«Електропривод 

сільськогосподарських 

машин, агрегатів та 

потокових ліній» на 

«Електропривод 

технологічних 

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

ради роботодавців  

Протокол №2 

від 07.05.20 р. 

Розглянуто і 



установок та агрегатів» 

для того, щоб 

розглядати 

електропривод не 

тільки 

сільськогосподарських  

машин, але й інших 

технологічних 

установок 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №2 

від 26.05.20 р. 

15. Матвієнко 

Сергій 

Олександрович 

Провідний інженер ТОВ 

«КЕТЗ» ТМ «РЕЛСІС» 

Запропонував ввести у 

блок вибіркових 

компонентів ОПП (за 

вибором ЗВО) 

дисципліну «Ділова 

іноземна мова», адже в 

магістрів спеціальності 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

необхідно сформувати: 

ЗК2, ЗК5, ЗК7, ПРН9, 

ПРН13, ПРН18. Що є 

важливим для їх 

подальшої професійної 

діяльності.   

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

ради роботодавців  

Протокол №2 

від 07.05.20 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №2 

від 26.05.20 р. 

16. Устимчук 

Віталій 

Валентинович 

Директор компанії 

«SimpleEnergy» 

Перейменувати  

дисципліну 

«Проектування систем 

електрифікації, 

автоматизації та 

електропостачання 

сільського 

господарства»  на 

«Проектування систем 

електрифікації, 

автоматизації та 

електропостачання» з 

метою отримати 

можливість розглядати 

проектування систем не 

тільки в 

сільськогосподарському 

виробництві а й в інших 

сферах діяльності. 

Збільшити обсяг годин 

дисципліни 

«Проектування систем 

електрифікації, 

автоматизації та 

електропостачання» на 

30 год (1 кредит). 

Пропозиція 

внести зміни в 

ОПП на засіданні 

ради роботодавців  

Протокол №2 

від 07.05.20 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №2 

від 26.05.20 р. 

17. Остап’юк 

Володимир 

Помічник голови 

правління – 

Замінити навчальну 

дисципліну «Аграрна 

Пропозиція 

внести зміни в 



Олександрович генерального директора 

з питань охорони праці 

ВАТ 

«Тернопільобленерго» 

політика» на 

дисципліну «Техніко-

економічне 

обґрунтування 

інноваційних проектів в 

електроенергетиці» з 

акцентом ОПП на 

розгляд інноваційних 

проектних рішень в 

енергетичній галузі 

ОПП на засіданні 

ради роботодавців  

Протокол №2 

від 07.05.20 р. 

Розглянуто і 

схвалено на 

спільному 

засіданні кафедр 

енергетики і 

автоматики, 

електротехнологій 

та експлуатації 

енергообладнання 

Протокол №2 

від 26.05.20 р. 

 

 

 


