
ПРОТОКОЛ 

 

15.05.2021 р.    м. Мелітополь    №1 

 

засідання проектної групи освітньо-наукової програми «Галузеве 

машинобудування» третього рівня вищої освіти та представників 

роботодавців 

 

ПРИСУТНІ: проректор з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, 

професор Єременко О.А, проректор з навчальної роботи 

кандидат технічних наук, доцент Ломейко О.П., в.о. завідувача 

кафедри МВЗ, кандидат технічних наук, доцент Кувачов В.П., 

завідувач кафедри СГМ, доктор технічних наук Караєв О.Г., 

гарант ОНП «Галузеве машинобудування», доктор технічних 

наук, професор кафедри МВЗ Мілько Д.О., завідувач кафедри 

ОПХВ імені Ялпачика Ф.Ю., доктор технічних наук, професор, 

Самойчук К.О., к.т.н., доцент кафедри СГМ Чіжиков І.О., доцент 

кафедри ОПХВ імені Ялпачика Ф.Ю. кандидат технічних наук 

Поляничка Н.О., доцент кафедри ОПХВ імені Ялпачика Ф.Ю. 

кандидат технічних наук Верхоланцева В.О., к.т.н., доцент 

кафедри СГМ Саньков С.М., здобувач третього рівня вищої 

освіти Ратніков Є.М., директор ФОП «Інува», Інува С.А., 

директор ТОВ «СПД Петров», Петров Г.А. 

 

Всього 13 осіб 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про модернізацію ОНП «Галузеве машинобудування» третього рівня 

вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування». 

2. Про результати анкетування випускників щодо задоволеності 

отриманих освітніх послуг за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» 

третього рівня вищої освіти (доктор філософії). 

3. Обговорення розробленого проекту ОНП «Галузеве машинобудування» 

третього рівня вищої освіти (доктор філософії). 
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СЛУХАЛИ: по першому питанню доповідь гаранта, д.т.н., професора 

Мілька Д.О. про порядок розгляду та модренізації освітньої програми за 

спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» третього рівня вищої освіти 

(доктор філософії), де він є співрозробником, та необхідність модернізації ОНП 

«Галузеве машинобудування». 

 

ВИСТУПИЛИ: члени проектної групи ОНП «Галузеве 

машинобудування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії): завідувач 

кафедри ОПХВ, д.т.н., професор Самойчук К.О., д.т.н., к.т.н., доцент кафедри 

СГМ Чіжиков І.О., директор ФОП «Інува», Інува С.А., директор ТОВ «СПД 

Петров», Петров Г.А. 

 

ВИРІШИЛИ: у зв’язку з необхідністю модренізації освітньої програми за 

спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» третього рівня вищої освіти 

(доктор філософії) та за результатами проведення круглого столу зі 

стейкхолдерами і засідання органів студентського самоврядування 

модернізувати ОНП та скорегувати навчальний план за спеціальністю 133 

«Галузеве машинобудування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) 

на 2021-2025 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: по другому питанню доповідь проректора з навчальної 

роботи Ломейко О.П. про результати анкетування випускників щодо 

задоволеності отриманих освітніх послуг за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування» третього рівня вищої освіти (доктор філософії) та 

необхідність модернізації ОНП «Галузеве машинобудування» за результатами 

анкетування випускників. 

Результати анкетування випускників щодо задоволеності отриманих 

освітніх послуг показали, що на відмінно і добре оцінили ці послуги 96% 

респондентів, а 4% респондентів оцінили цей показник, як задовільний. Про 

причини низької задоволеності рівнем отриманих знань вказують ті критерії, 

які вони оцінили найнижчими балами, зокрема: «використання викладачами 

сучасних педагогічних методів (майстер-класи, навчальні дискусії, мозковий 

штурм, тренінги, ділові ігри тощо)», «сприяння проходження виробничих 

практик підвищенню знань та практичних навичок», «допомога університету у 

сприянні працевлаштуванню». Також, на це вказує і результати анкетування за 

питанням «Чого мене, на мою думку, НЕ НАВЧИЛИ, а це потрібно на 

сучасному ринку праці»: організаторських здібностей; управління науковими 



 


