
ПРОТОКОЛ  № 1  

спільного засідання кафедр енергетики і автоматики, електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання факультету енергетики та електротехніки 

від 16.12.2019 р. 

 
Головуючий: Бунько В.Я. 

Секретар: Потапенко М.В. 

 

Присутні: Рамш В.Ю., к.т.н., доц., завідувач кафедри енергетики і автоматики; 

Колодійчук Л.С., к.п.н., доц., завідувач кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання; Чміль А.І., д.т.н., проф. кафедри 

електротехнологій та експлуатації енергообладнання; Бунько В.Я., к.т.н., доц. 

кафедри енергетики і автоматики; Клендій П.Б., к.т.н., доц. кафедри енергетики 

і автоматики; Соловей І.М., к.т.н., доц. кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання; Потапенко М.В., к.т.н., ст.викл. кафедри 

енергетики і автоматики; Семенова Н.П., ст.викл. кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання; Гайдукевич С.В., ст.викл. кафедри 

електротехнологій та експлуатації енергообладнання; Дарморіс П.М., ст.викл.  

кафедри енергетики і автоматики; Клендій Г.Я., ст.викл.  кафедри енергетики і 

автоматики; Шаршонь В.Л., асист. кафедри енергетики і автоматики. 

Запрошені: Гнатишин В.Г., начальник Козівського РЕМ ВАТ 

«Тернопільобленерго», Яницький В.В., студент магістратури 1 року навчання; 

Харкевич В.А., студент 4 курсу, голова студентської ради факультету. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд і обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня. 

2. Розгляд і обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня. 

 

По першому питанню  

СЛУХАЛИ: 

Бунька В.Я, голову робочої групи, гаранта освітньої програми, який 

представив презентацію проекту освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня 2020 року вступу та повідомив про внесені зміни, які 

запропоновані робочою групою щодо діючої освітньої програми: 

- скориговано компетентності та програмні результати навчання; 

- уточнені цілі освітньо-професійної програми з акцентом на розгляд 

інноваційних проектних рішень в галузі електроенергетики; 

- змінено розподіл тижневих годин за семестрами з метою посилення 

практичної складової підготовки здобувачів вищої освіти та оптимізації 

навчального плану;   



- скорочений перелік навчальних дисциплін у зв’язку із загальною 

вимогою щодо укрупнення дисциплін навчального плану; 

- застосований новий підхід до планування та кількості вибіркових 

дисциплін та запропоновано для вибору дисципліни за уподобанням здобувачів 

вищої освіти із загальноінститутського каталогу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гнатишин В.Г., начальник Козівського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго», 

який представив пропозиції ради роботодавців (витяг з протоколу №1 ради 

роботодавців від 12.12.2019 р.) щодо удосконалення змісту ОПП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня та навчального плану. Зокрема запропоновано 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, а також вилучити із навчального плану 

дисципліну «Електромагнітна сумісність», а необхідні компетентності частково 

закласти в ОК «Електроустановки і системи електропостачання». 

Клендій П.Б., доцент кафедри енергетики і автоматики 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, Відновлювальні джерела генерації електричної 

енергії) проекту ОПП. 

Гайдукевич С.В. старша викладачка кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання запропонувала у зв’язку із загальною вимогою 

щодо укрупнення дисциплін навчального плану і уточненню компетентностей і 

програмних результатів навчання вилучити із навчального плану дисципліну 

«Енергетична безпека». 

Потапенко М.В., старший викладач кафедри енергетики і автоматики 

запропонував 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. 

Семенова Н.П. старша викладачка кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання запропонувала 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», «Практична підготовка». 

Колодійчук Л.С., член робочої групи, підтримав запропоновані зміни, 

відзначив, що їх впровадження буде сприяти підвищенню рівня компетентності 

випускників та підсилить програмні результати навчання і в цілому підвищить 

якість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 



«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня. 

Бунько В.Я. запропонував поставити питання про ухвалення 

запропонованого проекту із внесеними пропозиціями на голосування. 

Голосували НПП кафедр: 

«ЗА» -12 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

  

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити запропонований робочою групою проект освітньо-професійної 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти із внесеними пропозиціями. 

2. Розмістити проект освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) на сайті інституту 

для подальшого розгляду і обговорення.  

 

По другому питанню  

СЛУХАЛИ: 

Рамша В.Ю., члена робочої групи, гаранта освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня, який представив презентацію її проекту на 2020 рік 

вступу та повідомив про внесені зміни, які запропоновані робочою групою 

щодо діючої освітньої програми: 

- скорочено перелік навчальних дисциплін у зв’язку із загальною вимогою 

щодо укрупнення дисциплін навчального плану; 

- розширено спектр спеціальних (фахових) дисциплін за вибором 

здобувачів вищої освіти. 

- введено в освітню програму освітні компоненти за уподобанням 

здобувачів вищої освіти;  

- збільшено кількість кредитів на вивчення компонент циклу фахової 

(спеціальної) підготовки за рахунок зменшення кількості кредитів циклу 

загальної підготовки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

        Потапенко М.В. старший викладач кафедри енергетики і автоматики 

запропонував збільшити обсяг годин та ввести дисципліну «Іноземної мова» на 

випускному курсі, оскільки згідно правил прийому на 2020 рік випускники 

бакалаврату мають складати ЄВІ з іноземної мови для вступу в магістратуру. 

Гнатишин В.Г., начальник Козівського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго», 

який представив пропозиції ради роботодавців (витяг з протоколу №1 ради 

роботодавців від 12.12.2019 р.) щодо удосконалення змісту ОПП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня та навчального плану. Зокрема запропоновано 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. 



Соловей І.М., член робочої групи, підтримав запропоновані зміни та 

відзначив, що їх впровадження підвищить якість підготовки фахівців за 

освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня. 

Бунько В.Я. поставив питання про ухвалення запропонованого проекту із 

внесеними пропозиціями на голосування. 

 

Голосували НПП кафедр: 

«ЗА» -12 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити запропонований робочою групою проект освітньо-професійної 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти із внесеними пропозиціями. 

2. Розмістити проект освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) на сайті 

інституту для подальшого розгляду і обговорення.  

 

 

 

Головуючий                                                                       Бунько В.Я. 
 

 

       Секретар                                                                             Потапенко М.В. 

 

 


