
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №3 

on-line засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету 

ТеСЕТ 

15.11.2022 р. 

Голова: Едуард Колісніченко 

Вчений секретар: Руслан Острога 

Присутні: 22 особи з 26 

 

Порядок денний: 

 

Розгляд каталогів вибіркових дисциплін, спрямованих на розвиток загальних 

компетентностей, а також каталогів вибіркових дисциплін професійної та 

практичної підготовки на 2023–2024 навчальний рік. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Завідувачів кафедр факультету ТЕСЕТ, які запропонували до розгляду 

вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток загальних компетентностей на 

2023 – 2024 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Едуард Колісніченко, голова Ради з якості, який повідомив, що 

викладачами факультету ТеСЕТ запропоновано до розгляду 13 дисциплін для 

їх внесення до каталогів вибіркових дисциплін загальної підготовки 

підготовки, з них 2 дисципліни запропоновано до розділу гуманітарного 

спрямування («Формування творчого мислення фахівця» та «Людина як 

гармонійна система»), одна дисципліна пропонується до розділу 

медикоспортивного профілю («Основи спортивного бриджу») та 10 

дисциплін – до розділу інженерно-природничого профілю («Дизайн нових 

матеріалів», «Сучасні матеріали та технології, які змінюють світ. Винаходи 

людства», «Інженерна психологія», «Вступ до кліматичної політики ЄС», 

«Енергозбереження в університетських містечках», «Управління енергією в 

містах і громадах», «Споживчі політики ЄС в умовах зеленого та цифрового 

переходу», «Відповідальний розвиток нанобезпеки як внесок у Європейську 

Зелену Угоди», «Технічне регулювання та експорт/імпорт нехарчової 

продукції», «Компетентності випробувальних й калібрувальних лабораторій 

та їх акредитація». 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Гарантів освітніх програм спеціальностей факультету ТЕСЕТ за 

освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», які запропонували до розгляду 

вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток фахових компетентностей на 

2023 – 2024 навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: 



  

Руслан Острога, вчений секретар Ради з якості, який повідомив, що за 

усіма освітніми програмами факультету ТеСЕТ сформовані каталоги 

вибіркових дисциплін професійної підготовки. 

Каталоги вибіркових дисциплін для першого (бакалаврського) рівня 

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). 

Каталоги вибіркових дисциплін для другого (магістерського) рівня 

складаються з переліку вибіркових дисциплін за освітньою програмою 

(загальною кількістю 8 дисциплін для вивчення у 2 (за усіма ОПП, крім ОПП 

«Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка») та у 2 та 3 семестрах (за 

ОПП «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка»). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- Затвердити перелік дисциплін за вибором студента, запропонованих 

викладачами факультету ТеСЕТ, спрямованих на розвиток загальних та 

професійних компетентностей для викладання у 2023–2024 

навчальному році. 

- Випусковим кафедрам у термін до 20.01.2023 оприлюднити каталоги 

вибіркових дисциплін за спеціальністю та за освітньою програмою на 

сайтах кафедр. 

- Кафедрам факультету провести роботи з розроблення силабусів до 

навчальних дисциплін. Розроблені силабуси оприлюднити на сайтах 

кафедр у термін до 01.02.2023 р. Контроль за виконанням покласти на 

гарантів освітніх програм. 

- Рекомендувати затверджений перелік вибіркових дисциплін до 

розгляду Радою із забезпечення якості вищої освіти СумДУ. 

 

Голова РЯ факультету ТеСЕТ   Едуард КОЛІСНІЧЕНКО 

 

Вчений секретар      Руслан ОСТРОГА 

 


