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Сумський державний університет 

Факультет ТеСЕТ 

 

 

РІШЕННЯ 

 

on-line засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти факультету ТеСЕТ з питання: 

 

− Затвердження освітньої програми «Енергетичний менеджмент» та 

навчального плану до неї для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

− Затвердження освітньої програми та навчального плану «Технології 

захисту навколишнього середовища» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

− Затвердження освітньої програми та навчального плану «Якість, 

стандартизація та сертифікація» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

− Затвердження освітньої програми «Опалення, вентиляція, 

кондиціювання повітря та штучний холод» та навчального плану до неї 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

− Затвердження освітньої програми «Екологія та охорона навколишьного 

середовища» та навчального плану до неї для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

− Затвердження тимчасового стандарту вищої освіти за спеціальністю 

«Технології захисту навколишнього середовища» для третього (доктор 

філософії) освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

−  

 

1. Для забезпечення вимог стандартів вищої освіти за спеціальностями 

144 «Теплоенергетика» для першого рівня вищої освіти (наказ МОНУ від 04.03.2020 

р. № 372) та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для другого рівня 

вищої освіти (наказ МОНУ від 04.03.2020 р. № 378), випусковими кафедрами 

факультета ТеСЕТ були розроблені проекти наступних освітніх програм: 

«Енергетичний менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня освіти та 

«Технології захисту навколишнього середовища» для другого (магістерського) рівня 

освіти. Також були сформовані навчальні плани за відповідними освітніми 

програмами на 2020 р. прийому. 

2. Також у зв’язку із необхідністю відкриття нової освітньої програми 

«Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод» на обговорення 

було винесено проект цієї освітньої програми підготовки фахівців за першим рівнем 

вищої освіти та проект навчального плану до неї на 2020 рік прийому. 

Дана освітня програма буде впроваджена замість освітньої програми 

«Холодильні машини і установки». Вона включає в себе практично усі 

компетентності і результати навчання за програмою «Холодильні машини і 

установки» та розширює їх в області опалення та вентиляції, що, поряд з 



підприємствами галузі холодильної і компресорної техніки і технологій, має 

привернути увагу роботодавців, що займаються виробництвом, передачею та 

постачанням теплової енергії, будівельних організацій та підприємств, а також 

іноземних студентів 

Зазначені освітні програми та навчальні плани були обговорені та схвалені на 

засіданнях Експертних Рад роботодавців зі спеціальностей 144 «Теплоенергетика», 

142 «Енергетичне машинобудування» та 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» (протоколи рішень додаються). 

3. У зв’язку з перерозподілом кредитів обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки необхідно затвердити зі змінами освітню програму  

«Екологія та охорона навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти та навчальний план до неї. 

4. На розгляд було винесено тимчасовий стандарт вищої освіти за 

спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» для третього 

(доктор філософії) освітньо-наукового рівня вищої освіти. Даний стандарт був 

розроблений фахівцями кафедри прикладної екології з урахуванням вимог Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук» 

(постанова КМУ від 23.03.2016 р. №261). 

 

Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

факультету ТеСЕТ постановляє: 

 

- Затвердити освітню програму «Енергетичний менеджмент» для першого 

(бакалаврського) рівня освіти. 

- Затвердити розроблений згідно освітній програмі «Енергетичний 

менеджмент» навчальний план підготовки бакалаврів на 2020 р. прийому. 

- Затвердити освітню програму «Технології захисту навколишнього 

середовища» для другого (магістерського) рівня освіти. 

- Затвердити розроблений згідно освітній програмі «Технології захисту 

навколишнього середовища» навчальний план підготовки магістрів на 

2020 р. прийому. 

- Затвердити освітню програму «Якість, стандартизація та сертифікація» для 

другого (магістерського) рівня освіти. 

- Затвердити розроблений згідно освітній програмі «Якість, стандартизація 

та сертифікація» навчальний план підготовки магістрів на 2020 р. прийому. 

- Затвердити освітню програму «Опалення, вентиляція, кондиціювання 

повітря та штучний холод» для першого (бакалаврського) рівня освіти. 

- Затвердити розроблений згідно освітній програмі «Опалення, вентиляція, 

кондиціювання повітря та штучний холод» навчальний план підготовки 

бакалаврів на 2020 р. прийому. 

- Затвердити зі змінами освітню програму  «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та навчальний план до неї. 

- Затвердити тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю «Технології 

захисту навколишнього середовища» для третього (доктор філософії) 

освітньо-наукового рівня вищої освіти. 

- Рекомендувати до розгляду освітні програми «Енергетичний менеджмент» 

та Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод»  для 



першого (бакалаврського) рівня освіти та навчальні плани до них Радою із 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

- Рекомендувати до розгляду освітню програму «Технології захисту 

навколишнього середовища» для другого (магістерського) рівня освіти та 

навчальний план до неї Радою із забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

- Рекомендувати до розгляду освітню програму  «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  зі змінами та навчальний план до неї Радою із забезпечення якості 

вищої освіти СумДУ. 

- Рекомендувати до розгляду тимчасовий стандарт вищої освіти за 

спеціальністю «Технології захисту навколишнього середовища» для 

третього (доктор філософії) освітньо-наукового рівня вищої освіти Радою із 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

 

Схвалено Радою із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти факультету ТеСЕТ. 

Протокол № 6 від 15 квітня 2020 р. 

 

 

 

Голова РЯСП факультету ТеСЕТ      Е.В. Колісніченко 

 

Вчений секретар         Р.О. Острога 


