
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2 

on-line засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ТеСЕТ 

02.09.2021 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 25 осіб з 26 

 

Порядок денний: 

 

Затвердження Групи експертизи якості освітніх програм Ради з якості факультету 

ТеСЕТ. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Ради з якості Едуарда Колісніченка, який повідомив, що на виконання 

наказу ректора від 02.07.2021 року №0686-І «Про створення Ради із забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» на 

обговорення був запропонований персональний склад Групи експертизи якості 

освітніх програм ради з якості факультету технічних систем та енергоефективних 

технологій. 

 

Голова Групи: 

доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної 

роботи 

Члени Групи: 

- голови груп забезпечення спеціальностей: 

101 «Екологія»  ст. викл. Аблєєва І.Ю. 

102 «Хімія»  доц. Яновська Г.О. 

131 «Прикладна механіка»  проф. Іванов В.О. 

132 «Матеріалознавство»  проф. Залога В.О. 

133 «Галузеве машинобудування»  проф. Павленко І.В. 

142 «Енергетичне машинобудування»  проф. Бондаренко Г.А. 

144 «Теплоенергетика»  проф. Сотник М.І. 

152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» 
 доц. Івченко О.В. 

183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» 
 проф. Пляцук Л.Д. 

- представники здобувачів вищої освіти: 

студ. декан ф-ту ТеСЕТ Тарасенко Д.Р. 

заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-наукової роботи Зайцева К.О. 

гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ЕПзТ Чубур В.С. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Олександр Гусак, декан факультету ТеСЕТ, який запропонував підтримати 

такий склад Групи експертизи якості освітніх програм. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

- затвердити склад Групи експертизи якості освітніх програм ради з якості 

факультету ТеСЕТ 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ     Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар        Руслан ОСТРОГА 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2 

on-line засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ТеСЕТ 

02.09.2021 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 25 осіб з 26 

 

Порядок денний: 

 

Затвердження відповідності назв спеціальностей факультету ТеСЕТ Міжнародній 

стандартній класифікації освіти 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Ради з якості Едуарда Колісніченка, який запропонував до обговорення 

наступну відповідність назв спеціальностей факультету ТеСЕТ Міжнародній 

стандартній класифікації освіти. 

 

Код і назва спеціальності 

Код і найменування відповідної 

деталізованої галузі за Міжнародною 

стандартною класифікацією освіти 

101 «Екологія» 0521 Environmental sciences 

102 «Хімія» 0531 Chemistry 

131 «Прикладна механіка» 0715 Mechanics and metal trades 

132 «Матеріалознавство» 

0788 Inter-disciplinary programmes and 

cualifications involving engineering, 

manufacturing and construction 

133 «Галузеве машинобудування» 0715 Mechanics and metal trades 

142 «Енергетичне машинобудування» 0713 Electricity and energy 

144 «Теплоенергетика» 0713 Electricity and energy 

152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» 
0714 Electronics and automation 

161 «Хімічні технології та інженерія» 0711 Chemical engineering and processes 

183 «Технології захисту навколишнього 

середовища» 
0712 Environmental protection technology 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Олександр Гусак, декан факультету ТеСЕТ, який запропонував підтримати таку 

відповідність назв спеціальностей факультету ТеСЕТ Міжнародній стандартній 

класифікації освіти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- затвердити запропоновану відповідність назв спеціальностей факультету 

ТеСЕТ Міжнародній стандартній класифікації освіти; 



Голова РЯ факультету ТеСЕТ     Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар        Руслан ОСТРОГА 



on-line засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету ТеСЕТ 

02.09.2021 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 25 осіб з 26 

 

Порядок денний: 

 

«Затвердження робочих програм нормативних дисциплін за освітніми рівнями 

«бакалавр», «магістр» на 2021-2022 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Ради з якості Едуарда Колісніченка, який повідомив, що на обговорення 

Радою з якості гарантами освітніх програм факультету ТеСЕТ було винесено робочі 

програми до нормативних дисциплін, що заплановані для викладання у 2021-2022 

навчальному році за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» за наступними 

спеціальностями: 101 «Екологія»; 102 «Хімія»; 131 «Прикладна механіка»; 132 

«Матеріалознавство»; 133 «Галузеве машинобудування»; 142 «Енергетичне 

машинобудування»; 144 «Теплоенергетика»; 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка»; 183 «Технології захисту навколишнього середовища». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Руслан Острога, вчений секретар Ради з якості, який зазначив, що надані до 

розгляду робочі програми відповідають встановленим нормативною базою СумДУ 

вимогам в частині переліку та змісту, всі документи містять необхідні підписи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- затвердити робочі програми нормативних дисциплін, запланованих для 

викладання у 2021-2022 навчальному році. 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ     Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар        Руслан ОСТРОГА 

 


