
ПРОТОКОЛ  № 2 

робочої групи щодо розгляду і ухвалення проєктів освітньо-професійних 

програм «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та навчальних 

планів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів 

від 29.10. 2019 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 освітньої програми другого (магістерського) рівня;  

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

енергетики і автоматики, гарант освітньої програми 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; Яницький В.В., студент магістратури 1 року 

навчання; Харкевич В.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 проекту освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчального плану для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня. 

2. Розгляд проекту освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчального плану для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня. 

 

По першому питанню: 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми другого (магістерського) рівня Бунька В.Я., 

який повідомив, що завершено роботу над проектом освітньо-професійної 

програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 

навчальним планом для підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти 2020 

року вступу. Робоча група уточнила зміст компетентностей і результатів 

навчання відповідно до тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні проекту та навчального плану взяли участь професор 

кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання Чміль А.І., 

завідувач кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Колодійчук Л.С., доцент кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання Соловей І.М. студент магістратури 1 року навчання 

Яницький В.В., які запропонували способи забезпечення унікальності освітньої 



програми, як в освітніх компонентах, так і в тематиці магістерських досліджень, 

форми надання додаткових можливостей для формування здобувачами вищої 

освіти власної освітньої траєкторії шляхом вибору освітніх компонентів та 

внесли пропозиції щодо зміни в освітній програмі. 

Завідувач кафедри енергетики і автоматики Рамш В.Ю., запропонував 

схвалити голосуванням проект освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  та навчальний план 

для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020 

року вступу. 

 

Голосували: 

«ЗА» -7 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити проект освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчальний план для здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня і подати на розгляд спільного засідання 

випускових кафедр факультету енергетики та електротехніки. 

 

По другому питанню: 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми першого (бакалаврського) рівня Рамша В.Ю., 

який підсумував процедуру розробки проекту освітньо-професійної програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та навчального плану 

для підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти 2020 року вступу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Учасники робочої групи декан факультету енергетики та електротехніки 

Бунько В.Я., доцент кафедри електротехнологій та експлуатації 

енергообладнання Соловей І.М., студент 4 курсу, голова студентської ради 

факультету Харкевич В.А., які взяли участь в обговоренні, узгодили подальші 

спільні дії щодо впровадження інноваційних технологій і сучасних форм і 

методів навчання за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» для підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня, оновлення переліку освітніх компонентів. 

Завідувач кафедри електротехнологій та експлуатації енергообладнання 

Колодійчук Л.С., запропонував затвердити голосуванням проект освітньо-

професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  

та навчальний план для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 2020 року вступу. 

 

 

 



Голосували: 

«ЗА» -7 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити проект освітньо-професійної програми «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» та навчальний план для здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня і подати на розгляд спільного засідання 

випускових кафедр факультету енергетики та електротехніки. 

 

 

           Голова робочої групи                                                 Бунько В.Я. 

 

Секретар робочої групи                                             Колодійчук Л.С. 

 

 


