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Порядок денний: 

 

Впровадження неформальної освіти в освітній процес кафедрою екології та 

природозахисних технологій 

 

СЛУХАЛИ: 

Доц. кафедри екології та природозахисних технологій, проф. 

Єлизавету Черниш, яка повідомила, що згідно до Положення про перезарахування 

результатів навчання здобувачів вищої освіти Сумського державного університету, 

отриманих у неформальній освіті (версія 01), введеного в дію наказом ректора № 077-

І від 29.01.2020 р., викладачами кафедри проводяться роботи з впровадження 

процедури визнання та перезарахування результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 

Пepeзapaxyвання результатів здійснюється на добровільній основі та 

передбачає підтвердження того, що здобувач вищої освіти досяг результатів 

навчання, передбачених освітньою програмою, за якою він навчаються. 

Для перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, 

здобувачі повинні подати до деканату освітню декларацію та документи, що 

підтверджують участь здобувача у заході неформальної освіти. До таких документів 

належать: сертифікати з прослуховування вебінарів, сертифікати з підтвердженням 

участі у грантових проєктах, свідоцтва участі у кейс-чемпіонатах в рамках 

міжнародних програм. 

На підставі поданої освітньої декларації здобувача керівник групи забезпечення 

спеціальності за якою навчається здобувач, формує комісію з атестації (не менше 3 

осіб) під своїм головуванням з числа членів проектної групи відповідної освітньої 

програми (з обов'язковим включенням до складу комісії гаранта освітньої програми) 

та групи забезпечення спеціальності.  

Комісія визначає змістовну відповідність результатів неформального навчання 

та освітніх компонентів, керуючись переліком компетентностей i результатів 

навчання, досягнення яких передбачене освітньою програмою здобувача, та змiстом 

заходу неформальної освіти. На основі робочої програми (силабусу) освiтнього 

компонента комісія визначає обсяги перезарахування в кредитах €КТС.  

Перезараховуються лише ті результати навчання неформальної освіти, що за 

тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту в 



цілому, так i окремому змістовному модулю, розділу, темі (темам), індивідуальному 

завданню, контрольній роботі тощо) тощо, передбаченими робочою програмою 

(силабусом) освітнього компонента.  

Підсумкова оцінка зазначається здано документа здобувача, що підтверджує 

участь у заході неформальної освіти. У випадку відсутності в документі з 

неформальної освіти оцінки, комісія самостійно визначає підсумкову оцінку за 

допомогою тестування, дискусії, співбесіди тощо. 

Рішення комісії про перезарахування чи неперезарахування результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, затверджується деканом факультету. 

Заповнена i затверджена в установленому порядку освітня декларація 

доводиться до відома здобувача та викладачів освітніх компонентів, зазначених в 

освітній декларації. Оригінал освітньої декларації прикріплюється до особової справі 

здобувача вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Ради з якості Едуард Колісніченко, який відмітив позитивну динаміку 

розвитку неформальної освіти на кафедрі екології та природозахисних технологій. 

Також він зазначив, що з 22.09.2022 р. набирає чинності Наказ МОН України №130 

від 08.02.2022 р., за яким затверджено Порядок визнання у вищій і фаховій 

передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти». Тому усім кафедрам факультету треба посилити інформаційну 

роботу серед здобувачів і викладачів щодо активізації впровадження неформальної 

освіти при викладанні дисциплін. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- визнати задовільною роботу кафедри екології та природозахисних 

технологій в плані розвитку неформальної освіти; 

- усім кафедрам факультету посилити інформаційну роботу серед здобувачів 

і викладачів щодо активізації впровадження неформальної освіти при 

викладанні дисциплін. 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

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

 

02.06.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 22 особи з 26 

 

Порядок денний: 

 

Обговорення плану заходів з підвищення якості освітньо-професійної програми 

«Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 Екологія) за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» Ірину Аблєєву, яка доповіла, що у період з 20 жовтня по 4 листопада 

2021 року серед студентів-бакалаврів 3 та 4 курсів проводилося опитування щодо 

якості реалізації даної освітньої програми. За результатами опитування було 

встановлено, що студенти здебільш позитивно оцінюють якість даної освітньої 

програми.  

Результати опитування були обговорені на засіданні Робочої проєктної групи. 

Під час обговорення був розроблений план заходів з підвищення якості даної 

освітньої програми, встановлені терміни та призначені відповідальні табл. 1. 

 

 

Таблиця 1 – План заходів з підвищення якості ОП «Екологія та охорона 

навколишнього середовища» для першого рівня вищої освіти. 

 

Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Організація практики навчальної та 

переддипломної із забезпеченням 

відповідних навичок та знання відповідно до 

програми практики та силабусу. 

до 31.07.2022 

р. 
Керівники практики 

від кафедри (Бурла 

О. А., Трунова І. О.)  

Перегляд робочих програм та силабусів 

навчальних дисциплін у розрізі методів 

викладання та формування soft skills. 

до 31.08.2022 

р. 
Усі викладачі за 

ОПП.  

Контроль: Аблєєва 

І. Ю. 

Організація навчального процесу за 

окремими дисциплінами, зокрема перегляд 

обсягу самостійної роботи у період воєнного 

стану.  

до 31.08.2022 

р. 
Усі викладачі за 

ОПП.  

Контроль: Аблєєва 

І. Ю. 



Донесення до здобувачів на першому занятті 

форм контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання, ознайомлення їх з принципами 

академічної доброчесності під час навчання 

та з графіком консультацій.  

1, 2 семестри 

2022-2023 н.р. 
Усі викладачі за 

ОПП.  

Контроль: Аблєєва 

І. Ю. 

Оновлення каталогу вибіркових дисциплін за 

спеціальністю та освітньою програмою на 

2023-2024 н.р.  

до 30.10.2022 

р. 
Аблєєва І. Ю. 

Організація та розширення практики 

залучення професіоналів-практиків до 

навчального процесу. 

до 30.11.2022 

р. 
Усі викладачі за 

ОПП 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- Затвердити розроблений план заходів з підвищення якості за ОПП «Екологія 

та охорона навколишнього середовища». 

Контроль за виконанням плану заходів покласти на гаранта. 

 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

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

 

02.06.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 22 особи з 26 

 

Порядок денний: 

 

Обговорення плану заходів з підвищення якості освітньо-професійної програми 

«Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» (спеціальність 

131 Прикладна механіка) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньо-професійної програми «Гідравлічні машини, гідроприводи та 

гідропневмоавтоматика» Віталія Панченка, який доповів, що у період з 20 жовтня по 

4 листопада 2021 року серед студентів-магістрів проводилося опитування щодо 

якості реалізації даної освітньої програми. За результатами опитування було 

встановлено, що студенти здебільш позитивно оцінюють якість даної освітньої 

програми.  

Результати опитування були обговорені на засіданні Робочої проєктної групи 

(протокол №5 від 15.02.2022 р). Під час обговорення був розроблений план заходів з 

підвищення якості даної освітньої програми, встановлені терміни та призначені 

відповідальні табл. 2. 

 

Таблиця 2 – План заходів з підвищення якості ОП «Гідравлічні машини, 

гідроприводи та гідропневмоавтоматика» для другого рівня вищої освіти. 

 

Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Перегляд каталогів вибіркових дисциплін з 

акцентом на енергозбереження та 

енергоефективність. 

до 30.10.2022 

р. 

Викладачі кафедри 

ПГМ. 

Контроль: гарант 

ОП. 

Перегляд робочих програм та силабусів 

навчальних дисциплін у розрізі методів 

викладання та формування soft skills. 

до 31.08.2022 

р. 

Викладачі за ОПП.  

Контроль: гарант 

ОП. 

На першому занятті: обов’язково ознайомити 

здобувачів з інформацією про форми 

контрольних заходів, критерії та методи 

оцінювання, ознайомити їх з принципами 

академічної доброчесності під час навчання.  

Вересень 

2022 р. 

Викладачі за ОП.  

Контроль: гарант 

ОП. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- Затвердити розроблений план заходів з підвищення якості за ОПП 

«Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика». 

Контроль за виконанням плану заходів покласти на гаранта. 

 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

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

 

02.06.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 22 особи з 26 

 

Порядок денний: 

 

Обговорення плану заходів з підвищення якості освітньо-професійної програми 

«Енергетичний менеджмент» (спеціальність 144 Теплоенергетика) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньо-професійної програми «Енергетичний менеджмент» 

Хованського С.О., який доповів, що у період з 20 до 31 жовтня 2021 року через 

інформаційний сервіс Особистий кабінет студента серед студентів-бакалаврів 

проводилося опитування щодо якості реалізації даної освітньої програми. За 

результатами опитування було встановлено, що студенти здебільш позитивно 

оцінюють якість даної освітньої програми.  

Результати опитування були обговорені на засіданні Робочої проєктної групи 

(протокол №4 від 15.02.2022 р). Під час обговорення був розроблений план заходів з 

підвищення якості даної освітньої програми, встановлені терміни та призначені 

відповідальні табл. 3. 

 

Таблиця 3 – План заходів з підвищення якості ОП «Енергетичний менеджмент» для 

першого рівня вищої освіти. 

 

Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Посилити залучення професіоналів-

практиків до навчального процесу, зокрема 

до викладання окремих практичних 

змістовних модулів за навчальними 

дисциплінами 

до 

30.10.2022 р. 

Викладачі кафедри 

ПГМ. 

Контроль: гарант 

ОП. 

Перегляд робочих програм та силабусів 

навчальних дисциплін у розрізі методів 

викладання та формування soft skills. 

до 

31.08.2022 р. 

Викладачі за ОПП.  

Контроль: гарант 

ОП. 

На першому занятті: обов’язково 

ознайомити здобувачів з інформацією про 

форми контрольних заходів, критерії та 

методи оцінювання, ознайомити їх з 

Вересень 

2022 р. 

Викладачі за ОП.  

Контроль: гарант 

ОП. 



Захід 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

принципами академічної доброчесності під 

час навчання.  

Посилення профорієнтаційної роботи з 

абітурієнтами, в тому числі в соціальних 

мережах. 

постійно Члени РПГ  

Контроль: гарант 

ОП. 

Посилення інформації щодо програм 

міжнародної академічної мобільності 

постійно Члени РПГ  

Контроль: гарант 

ОП. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

- Затвердити розроблений план заходів з підвищення якості за ОПП 

«Енергетичний менеджмент». 

Контроль за виконанням плану заходів покласти на гаранта. 

 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

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

02.06.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 20 осіб з 26 

 

Порядок денний: 

 

Обговорення плану роботи Ради з якості на 2022 – 2023 навчальний рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Ради з якості Едуарда Колісніченка, який представив план роботи Ради 

з якості на наступний, 2022 – 2023 навчальний рік (Додаток 1). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- затвердити план роботи Ради з якості на 2022 – 2023 навчальний рік 

 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА 



ДОДАТОК 1 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Декан факультету ТеСЕТ 

  

__________ О.Г. Гусак 

 

“30“червня 2022 р. 

     

  

 

П Л А Н 

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯ) 

факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

п/п 
Питання до обговорення Термін Доповідач 

1 

1. Затвердження робочих програм на 2022-

2023 навчальний рік 

Серпень 

2022 

Колісніченко Е.В. 

2. Впровадження неформальної освіти в 

освітній процес за освітньо-професійною 

програмою «Енергетичний менеджмент» 

другого рівня вищої освіти 

Сотник М.І. 

2 
Про результати перевірки готовності кафедр 

до 2022-2023 н.р. 

Жовтень 

2022 
Колісніченко Е.В. 

3 

1. Розгляд переліку дисциплін за вибором 

студента, спрямованих на розвиток 

загальних компетентностей 2023-2024 н.р. Листопад 

2022 

Колісніченко Е.В. 

2. Розгляд переліку дисциплін за вибором 

студента, спрямованих на розвиток фахових 

компетентностей 2023-2024 н.р. 

Колісніченко Е.В. 

4 

1. Про особливості підготовки та проведення 

акредитаційних заходів за освітньо-

професійною «Енергетичний менеджмент» 

другого рівня вищої освіти 
Грудень 

2022 

Сотник М.І. 

2. Моніторинг та перегляд освітніх програм 

та навчальних планів на 2023-2024 н.р. 
Члени РЯ 

5 

Впровадження неформальної освіти в 

освітній процес за освітньо-професійною 

програмою «Прикладна хімія» першого 

рівня вищої освіти 
Січень 2023 

Яновська Г.О. 

Впровадження неформальної освіти в 

освітній процес за освітньо-професійною 

програмою «Енергетичний менеджмент» 

першого рівня вищої освіти 

Хованський С.О. 

6 

Про стан робіт із залучення роботодавців та 

випускників до процесу розробки та 

моніторингу освітніх програм 

Квітень 2023 Ступін Б.А. 

7 

1. Про особливості підготовки та проведення 

акредитаційних заходів за освітньо-

професійною програмою «Прикладна хімія» 

першого рівня вищої освіти 

Травень 2023 Яновська Г.О. 



2. Про особливості підготовки та проведення 

акредитаційних заходів за освітньо-

професійною програмою «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» 

першого рівня вищої освіти 

Аблєєва І.Ю. 

3. Про особливості підготовки та проведення 

акредитаційних заходів за освітньо-

професійною «Енергетичний менеджмент» 

першого рівня вищої освіти 

Хованський С.О. 

8 

1. Звіт гаранта ОПП «Енергетичний 

менеджмент» другого рівня вищої освіти 

про впровадження плану заходів з усунення 

зауважень та врахування рекомендацій за 

результатами акредитації 

Червень 

2023 

Сотник М.І. 

2. Впровадження неформальної освіти, а 

також інноваційних технологій навчання в 

освітній процес за освітньо-професійними 

програмами факультету ТеСЕТ. 

Завідувачі кафедр   

ф-ту ТеСЕТ 

3. Аналіз результатів роботи РЯ за 2022-

2023 н. р. 
Євтухов А.Є. 

Колісніченко Е.В. 
4. Затвердження плану роботи Ради з якості 

факультету ТеСЕТ на 2022-2023 навчальний 

рік. 

 

 


