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Факультет ТеСЕТ 

РІШЕННЯ 

Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету ТеСЕТ з питання: 

− Затвердження каталогів вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки на 2020-2021 навчальний рік 

− Про результати акредитації освітньої програми «Комп'ютерна механіка» 

(спеціальність 131 «Прикладна механіка») другого (магістерського) рівня 

вищої освіти та забезпечення дотримання вимог критеріїв НАЗЯВО 

 

 

1. Для реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін 

професійної підготовки до розгляду на Раду з якості випусковими кафедрами 

факультету ТеСЕТ було подано каталоги вибіркових дисциплін професійної та 

практичної підготовки на 2020-2021 навчальний рік. Усі каталоги складаються з 

двох частин: 

- переліку вибіркових дисциплін за спеціальністю (загальною 

кількістю 5 дисциплін для вивчення у 3-4 семестрах); 

- переліку вибіркових дисциплін за освітньою програмою (загальною 

кількістю 10 дисциплін для вивчення у 5-8 семестрах). 

В силу специфіки формування навчальних планів підготовки бакалаврів 

2018 р. прийому за спеціальностями 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве 

машинобудування» каталоги вибіркових дисциплін за вказаними спеціальностями 

складаються з однієї частини - переліку вибіркових дисциплін за освітньою 

програмою (загальною кількістю 15 дисциплін для вивчення у 5-8 семестрах). 

2. Заслухавши та обговоривши звіт доц. Загорулько А.В., гаранта ОПП 

«Комп'ютерна механіка» (спеціальність 131 «Прикладна механіка») другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (випускова кафедра ЗміДМ), що в цілому 

позитивно оцінив результати акредитації ОПП, Рада з якості факультету ТеСЕТ 

відмічає, що у звіті експертної групи (ЕГ) та висновках галузевої експертної ради 

(ГЕР) зроблені ряд зауважень та надані рекомендації, які слід урахувати для 

дотримання критеріїв оцінки освітніх програм, як тих, що пройшли акредитацію, так 

і тих, що будуть проходити акредитацію у майбутньому. 

 

 

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету ТеСЕТ постановляє: 

 

- Затвердити каталоги вибіркових дисциплін професійної та практичної 

підготовки факультету ТеСЕТ для викладання у 2020-2021 навчальному 

році 

- Випусковим кафедрам у термін до 20.01.2020 оприлюднити каталоги 

вибіркових дисциплін за спеціальністю та за освітньою програмою на 

сайтах кафедр 

- Кафедрам факультету провести роботи з розроблення робочих програм та 

силабусів до навчальних дисциплін згідно розробленій методичній 



інструкції. Розроблені силабуси оприлюднити на сайтах кафедр у термін до 

20.03.2020 р. 

- Затвердити звіт доц. Загорулько А.В., стосовно акредитації ОПП 

«Комп'ютерна механіка» (спеціальність 131 «Прикладна механіка») другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

- Випусковій кафедрі ЗМіДМ врахувати усі зауваження та рекомендації, 

зроблені ЕГ та ГЕР. Відповідальний: гарант освітньої програми. Термін 

виконання: до 30.06.2020 р. 

 

 

Схвалено Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти факультету ТеСЕТ. 

Протокол № 03 від 27 грудня 2019 р. 
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