
ПРОТОКОЛ  № 4 

робочої групи щодо розгляду і ухвалення проєктів освітньо-професійних 

програм «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та навчальних 

планів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів 

від 27.10.2020 р. 

 

Голова: Бунько В.Я. 

Секретар: Колодійчук Л.С. 

 

Присутні: голова робочої групи: Бунько В.Я., декан факультету 

енергетики та електротехніки, к.т.н., доц. кафедри енергетики і автоматики, 

гарант ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня;  

Члени робочої групи: Рамш В.Ю., к.т.н., доц., завідувач кафедри енергетики і 

автоматики, гарант ОПП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня, Чміль А.І., д.т.н., проф. 

кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання; Соловей І.М., 

к.т.н., доц. кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання; 

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

Харкевич В.А., студент магістратури 1 року навчання; Більський Т.А., студент 4 

курсу, голова студентської ради факультету. 

Секретар робочої групи: Колодійчук Л.С., к.п.н., доц., завідувач кафедри 

електротехнологій та експлуатації енергообладнання. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд проєкту освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчального плану для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня на 2021-2022 н.р. 

2. Розгляд проєкту освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчального плану для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня на 2021-2022 н.р. 

 

По першому питанню: 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми Бунька В.Я., який повідомив, що завершено 

роботу над проєктом освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчальним планом для підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021-2022 н.р. Робоча 

група уточнила зміст освітніх компонентів та компетентностей у відповідності 

до тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

запропонував дисципліну «Електротехнологічні установки та системи» з блоку 

вибіркових дисциплін спеціальної (фахової) підготовки перевести в обов'язкові 

компоненти ОПП циклу дисциплін спеціальної (фахової) підготовки, оскільки 

вона відіграє важливу роль при підготовці здобувачів вищої освіти. 



Чміль А.І., професор кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання Запропонував переглянути і змінити розподіл кредитів з 

метою введення в цикл дисциплін спеціальної (фахової) підготовки за вибором 

здобувачів вищої освіти блок дисциплін з технічної експлуатації та сервісного 

обслуговування, так як у майбутніх спеціалістів необхідно сформувати   ФК4, 

ФК11, ФК12, ФК13, ПРН1, ПРН4, ПРН20. 

Соловей І.М., доцент кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання, запропонував внести зміни і поставити на голосування 

проєкт освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» та навчальний план для підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 2021-2020 н.р. 

 

Голосували: 

«ЗА» -одноголосно 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити проєкт освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня та 

навчальний план із внесеними змінами і подати на розгляд спільного засідання 

випускових кафедр факультету енергетики та електротехніки. 

 

По другому питанню: 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми Рамша В.Ю. з презентацією проєкту ОПП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та навчального плану 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня на 

2021-2022 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Більський Т.А., студент 4 курсу, голова студентської ради факультету 

запропонував навчальну дисципліну «Основи проектування енергетичних 

об'єктів АПК» із блоку вибіркових дисциплін перевести в цикл спеціальної 

(фахової) підготовки обов'язкових компонентів ОПП, оскільки дана дисципліна 

є однією з найбільш важливих при підготовці випускної кваліфікаційної роботи 

бакалавра. 

Завідувач кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Колодійчук Л.С. запропонував ОК «Основи термодинаміки і теплотехніки» 

внести до обов’язкові компоненти ОПП (за рішенням  вченої ради ЗВО) циклу 

спеціальної фахової підготовки. 

Чміль А.І., професор кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання запропонував внести запропоновані зміни та затвердити 

голосуванням проєкт освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчальний план для підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2020-2021 н.р. 

 

 



 

Голосували: 

«ЗА» -одноголосно 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити проєкт освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня та 

навчальний план із внесеними змінами і подати його на розгляд спільного 

засідання випускових кафедр факультету енергетики та електротехніки. 

 

 

           Голова робочої групи                                                 Бунько В.Я. 

 

 

Секретар робочої групи                                             Колодійчук Л.С. 

 

 


