
ПРОТОКОЛ №1 

засідання ради роботодавців факультету енергетики та електротехніки 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

від 12.12.2019р. 

 

Голова: Остап’юк В.О. 

Секретар: Думанський Р.Г. 

 

Присутні: Хома І. В., Гнатишин В. Г., Буняк Д. В., Коробов А. Т. Матвієнко 

С.О., Остап’юк В. О., Устимчук В. В., Криворучко С. В., Кульчицький Р. Р., 

Городиський Я. М., Думанський Р. Г., Ярошевський М. Л.  

 

Запрошені: декан факультету енергетики та електротехніки Бунько В.Я., 

завідувач кафедри енергетики і автоматики Рамш В.Ю., завідувач кафедри 

інформаційних технологій та вищої математики Качурівський В.О., завідувач 

кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання Колодійчук Л.С. 

 

Порядок денний 

1. Про обрання керівного складу Ради роботодавців факультету. 

2. Обрання складу Ради роботодавців факультету. 

3. Про затвердження плану роботи Ради роботодавців на 2019/2020 н.р. 

4. Презентація і розгляд проєктів освітніх програм. 

5. Різне 

 

По першому питанню 

СЛУХАЛИ:  

Декана факультету енергетики та електротехніки Бунька В.Я. щодо 

обрання голови, заступника голови та секретаря Ради роботодавців факультету. 

Пропонується обрати головою Ради роботодавців Остап’юка В. О., помічника 

голови правління – генерального директора з питань охорони праці ВАТ 

«Тернопільобленерго»; заступником голови - Буняка Д. В. директора філії 



«Південна» АТ «Прикарпаттяобленерго»; секретарем ради – Думанського Р.Г., 

розробника програмного забезпечення (software developer) компанії ELEKS 

відносин та організації туристичної діяльності. Бунько В.Я.. вніс пропозицію 

затвердити подані пропозиції та. поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 12 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою Ради роботодавців Остап’юка В. О, заступником голови – 

Буняка Д.В., секретарем – Думанського Р.Г. 

 

По другому питанню 

СЛУХАЛИ:  

Остап’юка В. О., який вніс пропозицію затвердити склад Ради 

роботодавців факультету енергетики та електротехніки на 2019/2020 н.р до якої 

увійшли: 

- Остап’юк Володимир Олександрович – помічник голови правління – 

генерального директора з питань охорони праці ВАТ 

«Тернопільобленерго», голова ради; 

- Буняк Дмитро Васильович – директор філії «Південна» АТ 

«Прикарпаттяобленерго», заступник голови; 

- Думанський Роман Григорович – розробник програмного забезпечення 

(software developer) компанії ELEKS, секретар ради; 

Члени ради: 

- Хома Іван Васильович – директор Львівського ремонтно-

експлуатаційного центру Західної електроенергетичної системи НЕК 

«УкрЕнерго»; 



- Гнатишин Василь Григорович – начальник Козівського РЕМ ВАТ 

«Тернопільобленерго»; 

- Коробов Артур Томасович – головний менеджер з автоматизації ТОВ 

«ФЕНІКС КОНТАКТ»; 

- Матвієнко Сергій Олександрович – провідний інженер ТОВ «КЕТЗ» ТМ 

«РЕЛСІС»; 

- Устимчук Віталій Валентинович – директор компанії «SimpleEnergy»; 

- Криворучко Сергій Володимирович – директор ТОВ «МегаКом» - 

провайдер Інтернет-послуг; 

- Кульчицький Роман Романович – заступник директора ТОВ  «МегаКом» - 

провайдер Інтернет-послуг;      

- Городиський Ярослав Михайлович – ФОП, сервісний центр «Цифровик»; 

-  Ярошевський Михайло Любомирович – ПП «Міжрегіональна академія 

інформаційних технологій».    

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 12 

«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити персональний склад Ради роботодавців факультету енергетики 

та електротехніки. 

 

По третьому питанню 

СЛУХАЛИ:  

Остап’юка В. О. щодо затвердження плану роботи Ради роботодавців 

на 2019/2020 н.р. і поставив питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 12 



«проти» - 0 

«утримались» - 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план роботи Ради роботодавців факультету на 2019/2020 н.р. 

 

По четвертому питанню 

СЛУХАЛИ:  

Гарантів освітніх програм Качурівського В.О., Бунька В.Я. та Рамша В.Ю., 

які представили презентації проєктів ОПП «Комп’ютерні науки» першого 

(бакалаврського) та «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

другого (магістерського) і першого (бакалаврського) рівнів на 2020 рік вступу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Директор філії «Південна» АТ «Прикарпаттяобленерго» Буняк Д.В., який 

запропонував до навчального плану у цикл спеціальної (фахової) підготовки до 

обов’язкових компонентів ОПП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти включити 

дисципліну «Електроустановки і системи електропостачання» для формування 

теоретичних і практичних навичок в сфері електроенергетики для можливості 

подальшого працевлаштування випускників в енергопостачальних організаціях. 

Начальник Козівського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» Гнатишин В. Г. 

підтримав пропозицію внести дану дисципліну в ОПП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня, а також 

запропонував вилучити із навчального плану дисципліну «Електромагнітна 

сумісність», а необхідні компетентності частково закласти в ОК 

«Електроустановки і системи електропостачання». 

Директор компанії «SimpleEnergy» Устимчук В.В. запропонував в ООП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти перенести навчальну дисципліну 

«Енергоощадність та альтернативні джерела енергії» із циклу вибіркових 



дисциплін в цикл обов’язкових, оскільки вона формує необхідні компетентності 

в галузі енергозбереження та нетрадиційної енергетики,  які є вкрай важливими 

при підготовці сучасного фахівця. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти до уваги пропозиції представників ради роботодавців та 

рекомендувати внести зазначені зміни у освітні програми.  

 

 

 

Голова                                                                         Остап’юк В. О. 

      

Секретар                                                                      Думанський Р.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


