
ПРОТОКОЛ  № 6  

спільного засідання кафедр енергетики і автоматики, електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання факультету енергетики та електротехніки 

від 19.04.2021р. 

 
Головуючий: Бунько В.Я. 

Секретар: Потапенко М.В. 

 

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

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

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

і автоматики; Потапенко М.В., к.т.н., ст.викл. кафедри енергетики і автоматики; 

Дарморіс П.М., ст.викл.  кафедри енергетики і автоматики; Шаршонь В.Л., 

асист. 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; Соловей 

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

Семенова Н.П., ст.викл. кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання; Гайдукевич С.В., ст.викл. кафедри електротехнологій та 

експлуатації енергообладнання. 

 

Запрошені: Остап’юк В.О., помічник голови правління – генерального 

директора з питань охорони праці ВАТ «Тернопільобленерго», голова ради 

роботодавців; Леськів Я.А., Хома В.Р.  студенти магістратури, гр.Е-51М; 

Мирдак М.В., студент бакалаврату, гр. Е-22СК, заступник голови студентської 

ради факультету. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати анонімного анкетування здобувачів вищої освіти ОПП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

2. Розгляд пропозицій та рекомендації до затвердження освітньо-професійної 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти на 2021-2022 н.р.  

3. Розгляд пропозицій та рекомендації до затвердження освітньо-професійної 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти на 2021-2022 н.р. 

 

По першому питанню  

СЛУХАЛИ: 

Декана факультету енергетики та електротехніки Бунька В.Я. з 

інформацією про проведене анкетування щодо оцінювання якості освітньої 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здобувачів 



вищої освіти, науково-педагогічних працівників та випускників спеціальності 

141 «Електроенергетика. електротехніка та електромеханіка» ОС «Магістр» 

змісту проєкту освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Для проведення опитування було запропоновано наступні анкети: 

- анкета щодо оцінювання якості освітньої програми "Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка" здобувачами вищої освіти; 

- анкета оцінювання якості освітньої програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти науково-педагогічними працівниками ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут»; 

- анкета для опитування стейкхолдерів щодо змісту освітньо-професійної 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

- анкета для опитування випускників щодо якості освітньої програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

На основі аналізу результатів анкетування зацікавлених сторін (науково-

педагогічних працівників, стейкхолдерів, випускників) визначено сильні і 

слабкі сторони освітньої програми. Внесені пропозиції і зауваження враховано 

в проєкті ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 

2021-2022 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні даного питання взяли участь Рамш В.Ю., Колодійчук Л.С., 

Потапенко М.В., Чміль А.І., Семенова Н.П., Гайдукевич С.В., які 

проаналізували результати опитування та внесли свої пропозиції щодо 

покращення якості та змісту освітньої програми. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про результатів анкетування здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників та випускників щодо оцінювання якості  ОПП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня прийняти до уваги. 

2. Врахувати пропозиції та зауваження стрейкхолдерів щодо змісту освітньо-

професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

По другому питанню  

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми  Бунька В.Я., який повідомив, що у зв’язку  з 

проведенням щорічної процедури моніторингу та перегляду освітньо-

професійних програм до уваги здобувачів вищої освіти, випускників, 

потенційних роботодавців на сайті інституту було виставлено проєкт ОПП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня для обговорення, а також проведено анкетування 

зацікавлених сторін з метою отримання пропозицій та зауважень до ОПП, що 

на їх думку підніме рівень професійної компетентності майбутніх фахівців. 



 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Заступник голови студентського ради факультету енергетики та 

електротехніки Мирдак М.В., відмітив, що студенти факультету були залучені 

до підготовки проєкту освітньої програми. На засіданні студентського 

самоврядування (протокол №2 від 16.03.21 р.) студент магістратури, гр.Е-51М 

Леськів Я.А. запропонував дисципліну «Сучасний релейний захист» із циклу 

вільного вибору із загальноінститутського списку за вибором здобувачів вищої 

освіти перевести в цикл спеціальної (фахової) підготовки обов'язкових 

компонентів ОПП. 

Голова ради роботодавців Остап’юк В.О., помічник голови правління – 

генерального директора з питань охорони праці ВАТ «Тернопільобленерго», 

голова ради роботодавців повідомив, що на засідання ради роботодавців 

(протокол №4 від 08.04.21 р.) було розглянуто проєкт ОПП і внесені пропозиції 

стейкхолдерів, щодо змін до освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 

(магістерського) рівня. Зокрема, директор компанії «SimpleEnergy» Устимчук 

В.В. запропонував в ОПП для більш широкого розкриття  фахових 

компетентностей здобувачів вищої освіти ОК «Автоматизований 

електропривод» з вибіркового блоку циклу дисциплін спеціальної (фахової) 

підготовки замінити ОК «Системи керування автоматизованих 

електроприводів». Заступник генерального директора ПрАТ «Птахофабрика 

Тернопільська» Кавка Б. М. запропонував в ОПП виокремити з дисципліни 

«Електротехнологічні установки та системи» питання, які пов’язані з вибором і 

дослідженням освітлювальних та опромінювальних установок і ввести в цикл 

дисциплін спеціальної (фахової) підготовки за вибором здобувачів вищої освіти 

блок дисциплін ВБ5: «Світлотехнічні системи і установки», «Джерела світла та 

опромінення», «Оптичні електротехнології». Оскільки використання оптичного 

випромінювання є одним із найважливіших резервів підвищення 

продуктивності усіх галузей промисловості, а тому майбутні спеціалісти 

повинні вміти вирішувати основні питання необхідності вдосконалення 

комплексу світлових заходів з метою підвищення якісних показників, а також 

з'являються більш ефективні та екологічні джерела світла, розробляються нові 

оптичні системи і механізми їх управління, тому спеціалісти в даній сфері 

повинні володіти уміннями їх вибору та обслуговування. 

Завідувач кафедри енергетики і автоматики Рамш В.Ю. підтримав 

пропозиції стейкхолдерів щодо введення в освітню програму запропонованих 

освітніх компонентів, які дозволять в повній мірі сформувати у здобувачів 

вищої освіти фахові компетентності, які необхідні роботодавцю. В той же час 

він наголосив, що необхідно дотримуватись рекомендацій МОН України щодо 

особливостей організації освітнього процесу і формування навчальних планів, 

зокрема обмеження кількості навчальних дисциплін (обов'язкових та 

вибіркових з урахуванням практик) до 16-ти на рік. Тому він запропонував 

рівномірно розподілити освітні компоненти ОПП на три семестри. 

Головуючий на засіданні Бунько В.Я. поставив питання про ухвалення  

ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та навчальний 



план підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня із 

внесеними пропозиціями на голосування. 

 

Голосували НПП кафедр: 

«ЗА» - одноголосно 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

та навчальний план підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої 

освіти на 2021-2022 н.р. зі змінами та рекомендувати Вченій раді факультету та 

інституту на затвердження та введення в дію.  

 

По третьому питанню  

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня Рамша В.Ю., який 

повідомив, що з метою отримання пропозицій та зауважень підготовлений 

проєкт ОПП, який було виставлено на обговорення, а також проведено 

анонімне опитування зацікавлених осіб для визначення сильних і слабких 

сторін ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня. 

  

ВИСТУПИЛИ: 

Голова ради роботодавців Остап’юк В.О. відзначив, що освітня програму 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти враховує сучасний рівень розвитку галузі з 

електричної інженерії та сприяє якісній підготовці здобувачів вищої освіти. 

Остап’юк В.О. ознайомив присутніх з протоколом №4 від 08.04.21 р. 

засідання ради роботодавців, на якому було подано пропозиції, щодо внесення 

якісних змін до освітньої програми і запропонував в ОПП навчальну 

дисципліну «Електротехнічні матеріали» внести до обов’язкові компоненти 

ОПП (за рішенням  вченої ради ЗВО) циклу спеціальної фахової підготовки. 

Також поступила пропозиція від головного менеджера з автоматизації ТОВ 

«ФЕНІКС КОНТАКТ» Коробова А.Т. вилучити з ОПП блок вибіркових 

дисциплін спеціальної (фахової) підготовки ВБ7, який включає ОК 

«Електропривод виробничих машин і механізмів» та «Регульований 

електропривод». Натомість включити в обов’язкові компоненти ОПП циклу 

фахової (спеціальної) дисципліну «Автоматизований електропривод 

виробничих машин і механізмів», оскільки вивчення автоматизованого 

електропривода є невід’ємною складовою частиною у формуванні професійної 

компетентності фахівців електроенергетичної галузі.  

Заступник голови студентського ради факультету Мирдак М.В. на 

засіданні студентського самоврядування (протокол №2 від 16.03.21 р.) 

підтримано проєкт освітньої програми. Студентом групи Е-41Б 

Бабухівським Р.В. запропоновано перейменувати  дисципліну «Основи 



проєктування енергетичних об'єктів АПК»  на «Основи проектування 

електротехнічних, електроенергетичних та електромеханічних об’єктів» з 

метою проєктувати установки і системи не лише для сільського господарства, а 

і для інших сфер діяльності. 

Головуючий на засіданні Бунько В.Я. поставив питання про ухвалення  

ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого 

(бакалаврського) рівня із внесеними пропозиціями на голосування. 

 

 

Голосували НПП кафедр: 

«ЗА» -одноголосно 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

та навчальний план підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на 2021-2022 н.р. зі змінами та рекомендувати Вченій раді факультету та  

інституту на затвердження та введення в дію.  

 

 

 

 

Головуючий                                                                       Бунько В.Я. 
 

         

         Секретар                                                                             Потапенко М.В. 

 

 


