
ВИТЯГ 

з протоколу № 1 засідання кафедри «Електротехніка та електромеханіка» 

від «01» вересня 2020 р. 

 

Присутні: Зав. каф., проф. А. М. Муха, проф. М. О. Костін, доценти: О. Г. 

Шейкіна, О. Л. Маренич, О. І. Бондар, М. М. Кедря, Д. В. Устименко, 

Р. В. Краснов, О. О. Карзова, зав. лаб.: В. О. Рева О. Ю. Балійчук, 

аспірант О. С. Шаповалов. 

Запрошені: Федик Я. М., провідний інженер Дніпровського локомотивного депо, 

Боднар Є. Б., к.т.н., доцент каф. Локомотиви, студенти гр. ЕП2021 

Голота О. О., Воскобойник В. М. 

Слухали: к.т.н., доцента Краснова Р. В., гаранта ОП «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, щодо 

приведення ОП до вимог сучасного ринку праці та інтеграції до 

європейського освітнього простору. 

Краснов Р. В. в якості особливості ОП відмітив її орієнтованість на 

сучасні тенденції в електричної інженерії з урахуванням особливостей 

притаманних електричному транспорту. 

Виступили: 
1. Бондар Є. Б. (к.т.н., доцент каф. Локомотиви) стейкґолдер від 

академічної спільноти, який позитивно відгукнувся про оновлену 

редакцію ОП «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Запропонував освітню компоненту ВБ3 «Залізничний 

транспорт та його інфраструктура» в об’ємі 3,5 кредити ЄКТС 

розширити до 5 кредитів ЄКТС та змінити назву на «Електрифіковані 

залізниці». В оновленому курсі приділити увагу вивченню 

електрорухомого складу, що використовується в промисловості. 

2. Федик Я. М. (провідний інженер Дніпровського локомотивного 

депо) стейкґолдер від роботодавців, який погодився зі змінами 

внесеними в поточну редакцію ОП «Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. Від себе запропонував 

модернізувати систему практик: перейти від навчальної практики в 

об’ємі 4 кредити ЄКТС до технологічної практики з таким же 

об’ємом; загально-залізничну практику в об’ємі 4 кредити ЄКТС 

перенести до циклу загальної підготовки і розширити її за рахунок 

вільного вибору студента (навчальна залізнична, загально-залізнична, 

поїздна залізнична практики). 

3. Голота О. О. (студент гр. ЕП2021) стейкґолдер від здобувачів, 

відмітив позитивну тенденцію в ОП «Електромеханічні системи 



автоматизації та електропривод» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти по збільшенню часу в освітніх 

компонентах, що відводяться на вивчення та застосування 

комп’ютерних технологій в електромеханічних системах. 

Ухвалили: Рекомендувати гаранту ОП «Електромеханічні системи автоматизації 

та електропривод» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Краснову Р. В. врахувати побажання та зауваження 

стейкґолдерів в оновленій редакції освітньої програми. Рішення 

прийнято одноголосно. 

 

 

Зав. каф., професор Андрій МУХА 

 

Вчений секретар кафедри, 

доцент Ольга ШЕЙКІНА 


