
ВИТЯГ 

з протоколу № 1 засідання кафедри «Електротехніка та електромеханіка» 

від «31» серпня 2021 р. 

 

Присутні: Зав. каф., проф. А. М. Муха , проф. М. О. Костін, Д. О. Босий 

(запрошений), доценти: О. Г. Шейкіна, О. Л. Маренич, О. І. Бондар, 

М. М. Кедря, Д. В. Устименко, Р. В. Краснов, О. О. Карзова, зав. лаб. 

О. Ю. Балійчук. 

Слухали: зав. каф. Муха А. М. з інформацією щодо започаткування освітньої 

діяльності за освітньою програмою (ОП) «Електромобілі» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі 27 «Транспорт» в рамках 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт». Запропонував призначити в якості 

гаранта доц. каф. Устименка Д. В. 

Виступили: проф. Костін М. О., доц. Бондар О. І. 

Ухвалили: 

1. Розпочати на кафедрі роботу з започаткування освітньої діяльності за 

освітньою програмою «Електромобілі» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти в галузі 27 «Транспорт» в рамках спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт». 

2. Затвердити гарантом освітньої програми «Електромобілі» Устименка Д. В. 

Слухали: доц. Устименко Д. В. запропонував наступний склад робочої групи з 

розробки ОП «Електромобілі»: 

- Муха А. М. д.т.н., професор, зав. каф. «ЕТЕМ» - член групи; 

- Ракша С. В. д.т.н., професор, зав. каф. «ПМ» - член групи; 

- Устименко Д. В. к.т.н., доцент каф. «ЕТЕМ» - гарант ОП; 

- Волощенко Д. Д. директор фірми «EVEUS» - член групи; 

- Шуйський М. С. студент факультету «УЕП», гр. ЕП19120 – член групи. 

Виступили: доц. Краснов Р. В. 

Ухвалили: Затвердити запропонований склад робочої групи з розробки ОП 

«Електромобілі». 

Слухали: доц. Устименко Д. В. ознайомив присутніх з: 

- проектом Концепції освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за 

ОП «Електромобілі» першого (бакалаврського) рівня спеціальність 274 

«Автомобільний транспорт» галузь знань 27 «Транспорт»; 

- проектом ОП «Електромобілі» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» галузь знань 27 «Транспорт»; 

- проектом навчального плану за ОП «Електромобілі». 

Документи розроблені у відповідності з вимогами внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та у відповідності до проєкту Положення про 

розроблення та реалізацію освітніх програм вищої освіти в університеті; 



Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності (Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 в редакції 

від 24 березня 2021 р. №365). 

Проект освітньої програми відповідає існуючому плану стратегічного 

розвитку університету схваленого Вченою радою університету від 03 лютого 

2020 р. протокол №6 та затвердженого наказом ректора від 11 березня 2020 р. 

протокол №8. 

В процесі розробки проекту освітньої програми «Електромобілі» 

враховувався досвід розробки та реалізації близьких за змістом освітніх програм 

провідними вузами країни, а також світові тенденції в сфері електричного 

автомобільного транспорту. 

Проведено моніторинг та аналіз ситуації на ринку праці, встановлено, що 

сфера електричного автомобільного транспорту стрімко розвивається і потреба у 

фахівцях зростає. Від вступників є інтерес та цікавість до освітньої програми 

«Електромобілі». 

Виступили: проф. Костін М. О., доц. Маренич О. Л., доц. Бондар О. І. 

Ухвалили: 

1. Рекомендувати гаранту надати проект Концепції освітньої діяльності з 

підготовки здобувачів вищої освіти за ОП «Електромобілі» першого 

(бакалаврського) рівня спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» галузь 

знань 27 «Транспорт» на затвердження Вченій раді університету. 

2. Затвердити проект ОП «Електромобілі» і проект навчального плану за ОП 

«Електромобілі» та рекомендувати гаранту надати указані документи на 

затвердження Вченій раді факультету «УЕП». 

 

 

Зав. каф., професор Андрій МУХА 

 

Вчений секретар кафедри, 

доцент Ольга ШЕЙКІНА 


