
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 

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

 

31.08.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 22 особи з 26 

 

Порядок денний: 

Затвердження робочих програм нормативних дисциплін та програм практик за 

освітніми рівнями «бакалавр», «магістр» на 2022 - 2023 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 та програми виробничих та переддипломних 

практик, що заплановані для викладання у 2022 - 2023 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 та програми практик відповідають встановленим 

нормативною базою СумДУ вимогам в частині переліку та змісту, всі документи 

містять необхідні підписи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- затвердити робочі програми нормативних дисциплін та програми практик, 

запланованих для викладання у 2022 - 2023 навчальному році. 

 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА 

 



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 

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

 

31.08.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 22 особи з 26 

 

Порядок денний: 

Впровадження неформальної освіти в освітній процес за освітньо-професійною 

програмою «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої освіти 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Гаранта освітньої програми «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої 

освіти Миколу Сотника, який доповів про стан впровадження неформальної освіти в 

освітній процес за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» 

другого рівня вищої освіти на кафедрі ПГМ. 

За навчальним проєктом, реалізованим в рамках участі студентів гр. ЕМм-01 

Піддубної К.Ю., Новака О.Ю., Корж В.П. у VIII Всеукраїнській науково-технічній 

конференції «Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ 2021), яка 

проходила у м. Суми 20-23 квітня 2021 року з темою досліджень «Організаційно-

технічні та кліматичні аспекти застосування установок сонячної генерації 

електричної енергії у навчальних закладах», «Особливості побудови системи 

моніторингу обсягів електроспоживання у навчальних та лабораторних корпусах 

ЗВО», «Техніко-економічні аспекти організації у навчальних закладах систем 

опалення будівель з використанням електроенергії шляхом впровадження теплових 

насосів» досягнуто результати навчання:  

- Піддубною К.Ю. отримані теоретичні знання за змістом навчальної 

дисципліни «Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії» за тематикою 

Фотоелектричні технології перетворення енергії сонячного 

випромінювання; конструкції і матеріали сонячних елементів, виконано 

перезарахування результатів навчання неформальної освіти на таких умовах: 

0,5 кредита/6 балів за темою 4 дисципліни «Нетрадиційні та поновлювальні 

джерела енергії»; 

- Новаком О.Ю. отримані теоретичні знання за змістом навчальної 

дисципліни «Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії» за тематикою 

Концепція технології комбінованих енергосистем та акумулювання енергії, 

виконано перезарахування результатів навчання неформальної освіти на 

таких умовах: 0,4 кредита/5 балів за темою 3 дисципліни «Нетрадиційні та 

поновлювальні джерела енергії»; 



- Корж В.П отримані теоретичні знання за змістом навчальної дисципліни 

«Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії» за тематикою Технології 

використання геотермальної енергії для вироблення теплової і електричної 

енергії. Ефективність та перспективи використання теплових насосів для 

утилізації енергії довкілля, виконано перезарахування результатів навчання 

неформальної освіти на таких умовах: 0,5 кредита/6 балів за темою 5 

дисципліни «Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії». 

- За навчальним проєктом, реалізованим в рамках участі студента гр. ЕМм-11 

Чередника М.В. у IХ Всеукраїнській науково-технічній конференції 

«Сучасні технології у промисловому виробництві (СТПВ 2022), яка 

проходила у м. Суми 19-22 квітня 2022 року з темою досліджень 

«Підвищення рівня енергоефективності ДНЗ №15 шляхом комплексної 

термомодернізації», досягнуто результати навчання: отримано теоретичні 

знання за змістом навчальної дисципліни «Нетрадиційні та поновлювальні 

джерела енергії» за тематикою Сучасний стан розвитку традиційної 

енергетики в державі та в світі, виконано перезарахування результатів 

навчання неформальної освіти на таких умовах: 0,5 кредита/6 балів за темою 

2 дисципліни «Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова Ради з якості Едуард Колісніченко, який відмітив позитивну динаміку 

розвитку неформальної освіти на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки. 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 прикладної гідроаеромеханіки в плані 

розвитку неформальної освіти за освітньою програмою «Енергетичний 

менеджмент» другого рівня вищої 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 

 

 


