
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 27 серпня 2021 року  

 

ПРИСУТНІ: В.п. декана ІТФ – доцент Соларьов О.О. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Павлюченко А.М., Лобода В.Б., Яковлєв В.Ф., 

заступники декана – доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., 

ст.викладач Головченко Г.С., відповідальна за профорієнтаційну роботу на 

факультеті ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач Горовий М.В.  

 

Порядок денний: 

1. Про виконання стратегії розвитку факультету та завдання на 2021-2022 н.р. 

2. Про підсумки вступної кампанії 2021 року. 

3. Про затвердження складу вченої ради та методичної ради факультету на 2021-

2022 н.р. 

4. Про план роботи вченої ради факультету в 2021-2022 н.р. 

5. Про затвердження проєктних груп ОП та Експертної ради роботодавців 

спеціальностей інженерно-технологічного факультету на 2021-2022 н.р. 

6. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету 

Соларьова О.О. щодо виконання стратегії розвитку факультету та завдання на 

2021-2022 н.р. Соларьов О.О. зазначив, що факультет працює в рамках Програми 

реалізації стратегії розвитку СНАУ на 2021-2025 роки. Головною місією роботи 

факультету є створення якісних умов для повноцінного освоєння сучасних 

методів навчання та наукових досліджень, комплексу знань, умінь та навичок у 

галузі: 20 – «Аграрні науки та продовольство»; 27 – «Транспорт», 14 – 

«Електрична інженерія» спрямованих на удосконалення та розвиток 

агропромислового комплексу України з урахуванням світового досвіду, що 

забезпечить особистісний розвиток здобувачів, сформує лідерів майбутнього та 

покращить життя людей. Відповідно до цього визначена роль науково-

педагогічних працівників факультету у реалізації місії та стратегії СНАУ на 2021-

2022 н.р. та їхня відповідальність за реалізацію конкретних цілей, закріплених у 

додатку до контракту. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію в.п. декана інженерно-технологічного факультету, 

к.т.н. доцента Соларьова О.О. щодо виконання стратегії розвитку факультету та 

завдання на 2021-2022 н.р. прийняти до відома. Довести до науково-педагогічних 

працівників факультету їх роль та відповідальність за реалізацію конкретних 

цілей у реалізації місії та стратегії СНАУ на 2021-2022 н.р., з обов’язковим 

закріпленням у додатку до контракту. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: Заступника декана з профорієнтаційної роботи Семерню О.В. 

про результати вступної кампанії 2021 року як на факультеті, так і в університеті 



в цілому. Семерня О.В. зазначила, що загалом на очну форму навчання на всі 

спеціальності після ЗШО на 1 курс зараховано 55 студентів, після коледжів на 

1 курс скорочений термін – 83 студенти, до магістратури – 33 студенти. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію заст. декана з профорієнтаційної роботи 

Семерні О.В. прийняти до відома. Розробити перспективний план 

профорієнтаційної роботи факультету на 2021-2022 н.р. та представити його на 

наступному засіданні вченої ради факультету та загальних зборах трудового 

колективу. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчальної роботи Волошка Т.П. про 

затвердження оновленого складу вченої ради та методичної ради факультету на 

2021-2022 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити склад методичної ради факультету на 2021-

2022 н.р. Винести питання про внесення змін та затвердження складу вченої ради 

факультету на збори трудового колективу факультету. 

 

4 питання 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету 

Соларьова О.О. про план роботи вченої ради факультету в 2021-2022 н.р. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію в.п. декана інженерно-технологічного факультету, 

к.т.н. доцента Соларьова О.О. прийняти до відома. 

 

5 питання 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету 

Соларьова О.О. стосовно пропозицій щодо формування проєктних груп ОП та та 

Експертної ради роботодавців спеціальностей інженерно-технологічного 

факультету на 2021-2022 н.р. відповідно до вимог НАЗЯВО.  

УХВАЛИЛИ: затвердити склад проєктних груп освітніх програм інженерно-

технологічного факультету на 2021-2022 н.р. в такій редакції. 

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Перший 

(бакалаврський) рівень, Ступінь вищої освіти «бакалавр» 

1. Чепіжний Андрій Володимирович – к.т.н, доцент кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем», керівник проектної групи, гарант освітньо-

професійної програми 

2. Лобода Валерій Борисович – к.т.н, професор кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» 

3. Сіренко Віктор Федорович – к.т.н, доцент кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» 

4. Барсукова Ганна Володимирівна – к.т.н, ст. викладач кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» 

ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», Другий 

(магістерський) рівень, Ступінь вищої освіти «магістр» 

1. Яковлєв Валерій Федорович – к.т.н, професор кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем», керівник проектної групи, гарант освітньо-

професійної програми 



2. Павлюченко Анатолій Михайлович – д.т.н, професор кафедри «Охорони праці 

та фізики» 

3. Смоляров Генадій Андрійович – к.е.н, доцент кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» 

4. Чепіжний Андрій Володимирович – к.т.н, доцент кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» 

208 - Агроінженерія 

ОПП «Агроінженерія», Початковий рівень (короткий цикл), Ступінь вищої 

освіти «молодший бакалавр» 

1. Семірненко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри «Проектування технічних 

систем», керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної програми 

2. Саржанов Олександр Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри «Експлуатації 

техніки» 

3. Тарельник Наталія Вячеславівна – к.е.н., доцент кафедри «Проектування 

технічних систем» 

4. Таценко Олександр Володимирович – ст. викладач кафедри «Експлуатації 

техніки» 

ОПП «Агроінженерія»,Перший (бакалаврський) рівень, Ступінь вищої освіти 

«бакалавр» 

1. Семірненко Світлана Леонідівна – к.т.н., доцент кафедри «Проектування 

технічних систем», керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної 

програми 

2. Саржанов Олександр Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри «Експлуатації 

техніки» 

3. Семірненко Юрій Іванович – к.т.н., доцент кафедри «Проектування технічних 

систем» 

4. Мікуліна Марина Олександрівна – к.т.н., доцент кафедри «Експлуатації 

техніки» 

ОПП «Механізація сільського господарства», Другий (магістерський) рівень, 

Ступінь вищої освіти «магістр» 

1. Зубко Владислав Миколайович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій», керівник 

проектної групи, гарант освітньо-професійної програми 

2. Довжик Михайло Якович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

3. Саржанов Олександр Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри «Експлуатації 

техніки» 

4. Тарельник Вячеслав Борисович – д.т.н., професор кафедри «Технічного 

сервісу» 

ОПП «Системи точного землеробства»,Другий (магістерський) рівень, 

Ступінь вищої освіти «магістр» 

1. Саржанов Олександр Анатолійович – к.т.н., доцент кафедри «Експлуатації 

техніки», керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної програми 

2. Довжик Михайло Якович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

3. Зубко Владислав Миколайович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 



4. Тарельник Вячеслав Борисович – д.т.н., професор кафедри «Технічного 

сервісу» 

275–Транспортні технології (за видами) 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Перший 

(бакалаврський) рівень, Ступінь вищої освіти «бакалавр» 

1. Хворост Тетяна Вячеславівна – к.е.н., доцент кафедри «Охорони праці та 

фізики», керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної програми 

2. Гецович Євгеній Мойсеєвич – д.т.н., професор кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

3. Руденко Віктор Аркадійович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин 

4. Соларьов Олександр Олексійович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» та транспортних 

технологій»  

ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», Другий 

(магістерський) рівень, Ступінь вищої освіти «магістр» 

1. Соларьов Олександр Олексійович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій», керівник 

проектної групи, гарант освітньо-професійної програми 

2. Гецович Євгеній Мойсеєвич – д.т.н., професор кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

3. Руденко Віктор Аркадійович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

4. Хворост Тетяна Вячеславівна – к.е.н., доцент кафедри «Охорони праці та 

фізики» 

133–Галузеве машинобудування 

ОПП «Галузеве машинобудування», Третій (освітньо-науковий) 

рівень,Ступінь вищої освіти «Доктор філософії (Philosophy Doctor degree)» 

1. Коноплянченко Євген Владиславович – к.т.н., доцент кафедри «Технічного 

сервісу», керівник проектної групи, гарант освітньо-професійної програми 

2. Тарельник В’ячеслав Борисович – д.т.н., професор кафедри «Технічного 

сервісу»  

3. Довжик Михайло Якович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

4. Зубко Владислав Миколайович – к.т.н., доцент кафедри «Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій» 

5. Білоус Андрій Валерійович - к.т.н., доцент кафедри «Технічного сервісу» 

 

6 питання 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету 

Соларьова О.О. про затвердження результатів проходження міжнародного 

стажування.  

ВИСТУПИЛИ: заступник декана Волошко Т.П., який зазначив, що 

проходження підвищення кваліфікації (міжнародне стажування) доцентами 

кафедри «Охорони праці та фізики» Хурсенко С.М., Василенко О.О., 

Хворост Т.В., Горовим С.О. та ст. викладачем кафедри «Вищої математики» 



Головченко Г.С. («FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT 

ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN 

EXPERIENCE», Краків, Польща, 12.06.-18.07.2021 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS, 

дистанційно) відбулось згідно Стратегії розвитку інженерно-технологічного 

факультету СНАУ на 2021-2025 роки та індивідуальними планами викладачів з 

метою підвищення кваліфікації в професійній діяльності.  

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

затвердження результатів проходження міжнародного стажування доцентів 

кафедри «Охорони праці та фізики» Хурсенко С.М. (сертифікат SZFL-000337), 

Василенко О.О. (сертифікат SZFL-000541), Хворост Т.В. (сертифікат SZFL-

000338), Горового С.О. (сертифікат SZFL-000299) та ст. викладача кафедри 

«Вищої математики» Головченко Г.С. (сертифікат SZFL-000296).  

 

 

 

 

 

В.п. декана ІТФ,  

к.т.н., доцент      ____________ О.О. Соларьов 

 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, 

к.ф.-м.н., доцент      ____________ С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 20 вересня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: В.п. декана ІТФ – доцент Соларьов О.О. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Павлюченко А.М., Лобода В.Б., заступники декана – 

доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент Мікуліна М.О., 

ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., в.п. директора НПЦ Шерстюк Л.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про рекомендацію кандидатів на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників. 

2. Про особливості організації освітнього процесу та забезпечення якості 

підготовки здобувачів освіти у 2021-2022 н.р.  

3. Про пріоритетні напрямки профорієнтаційної роботи факультету та кафедр у 

2021-2022 н.р. 

4. Про стан готовності акредитаційної справи спеціальності 275.03 – Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті), другий (магістерський) рівень, 

ступінь вищої освіти «магістр». 

5. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету 

Соларьова О.О. про необхідність перенесення питання про рекомендацію 

кандидатів на вакантні посади науково-педагогічних працівників на наступне 

засідання вченої ради у зв’язку з перенесенням термінів проведення конкурсу. 

УХВАЛИЛИ: перенести питання про рекомендацію кандидатів на вакантні 

посади науково-педагогічних працівників на наступне засідання вченої ради 

факультету. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: Заступника декана з навчальної роботи Волошка Т.П. про 

особливості організації освітнього процесу та забезпечення якості підготовки 

здобувачів освіти у 2021-2022 н.р. Волошко Т.П. зазначив, що освітній процес 

відбуватиметься відповідно до розроблених графіків навчання. Якість підготовки 

здобувачів освіти забезпечується відповідними освітніми програмами 

спеціальностей, навчальними планами та робочими програмами (силабусами) 

дисциплін. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію заст. декана з навчальної роботи Волошка Т.П. 

прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: Заступника декана з профорієнтаційної роботи Семерню О.В. 

про пріоритетні напрямки профорієнтаційної роботи факультету та кафедр у 



2021-2022 н.р. Семерня О.В. представила Перспективний план профорієнтаційної 

роботи ІТФ на 2021-2022 н.р. та зазначила, що для покращання ефективності 

набору 2022 р. необхідно: визначити осіб, відповідальних за проведення набору 

по факультету (Семерня О.В.) та по кафедрах (Калнагуз О.М., Радчук О.В., 

Семерня О.В., Рясна О.В., Ярошенко П.М., Бондарев С.Г., Мельник Н.М.); 

визначити гарантів ОП як відповідальних осіб по відповідних спеціальностях; 

закріпити викладачів за освітніми закладами м. Суми (ЗОШ 21, ЗОШ 24), 

районних центрів (м. Охтирка, м. Ромни) та територіальних громад з урахуванням 

особистих зав’язків; залучати учнів до науково-пошукової діяльності, 

використання навчально-лабораторної бази СНАУ; забезпечити роботу по 

інтеграції загальноосвітніх кафедр у навчальний процес базової та старшої 

(профільної) школи (профільні класи, гурткова робота, факультативні заняття, 

підготовка до ЗНО, запровадження STEM-освіти, проведення онлайн-вікторин, 

конкурсів, конференцій, днів відкритих дверей, Форумів вступників); проводити 

профорієнтаційну роботу з батьками випускників шкіл, створювати спільноти у 

соціальних мережах; формувати базу потенційних вступників за результатами 

профорієнтаційної роботи. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити Перспективний план профорієнтаційної роботи 

ІТФ на 2021-2022 н.р. 

 

4 питання 

СЛУХАЛИ: Заступника декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування, ст. викладача Таценка О.В. про стан готовності акредитаційної 

справи спеціальності 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті) за другим (магістерським) рівнем, ступінь вищої освіти «магістр». 

Таценко О.В. зазначив, що підготовка акредитаційної справи відбувається 

відповідно до визначених термінів. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію заст. декана з питань якості освіти, акредитації 

та ліцензування Таценка О.В. прийняти до відома. 

 

5 питання 

СЛУХАЛИ: Зав. кафедри тракторів, с.-г. машин та транспортних 

технологій, доцента Зубка В.М. з клопотанням атестувати аспіранта другого року 

навчання Комісара Є.О. Зубко В.М. зазначив, що звіт аспіранта Комісара Є.О. за 

темою дисертаційної роботи «Підвищення ефективності проведення посіву 

кукурудзи в умовах зони Лісостепу України» (науковий керівник к.т.н., доц. 

Зубко В.М.) був заслуханий на засіданні кафедри тракторів, с.-г. машин та 

транспортних технологій (протокол №3 від 20.09.2021 р.). За звітний період 

навчання в аспірантурі з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року згідно плану 

наукової роботи аспірантом виконано в повному обсязі індивідуальний 

навчальний план другого року відповідно до навчального плану ОПН; написано 

та опубліковано дві статті у наукових фахових виданнях України з присвоєнням 

категорії “Б”; прийнято участь у одній міжнародній науковій конференції, 

виконано 30 % дисертаційного дослідження. 

УХВАЛИЛИ: аспіранта другого року очної форми навчання Комісара Є.О. 

атестувати. 

 



СЛУХАЛИ: Зав. кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та 

транспортних технологій, доцента Зубка В.М. з клопотанням підтримати рішення 

кафедри щодо атестації наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України 

для молодих учених к.т.н., доцента кафедри тракторів, сільськогосподарських 

машин та транспортних технологій Соларьова О.О. за квітень 2021 року – 

вересень 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

атестації наукової роботи стипендіата Кабінету Міністрів України для молодих 

учених Соларьова Олександра Олексійовича, к.т.н., доцента кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій за квітень 2021 року – 

вересень 2021 року. 

 

 

 

В.п. декана ІТФ,  

к.т.н., доцент      ____________ О.О. Соларьов 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, 

к.ф.-м.н., доцент      ____________ С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 3 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 21 жовтня 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: В.п. декана ІТФ – доцент Соларьов О.О. 

члени: завідувачі кафедр доценти – Саржанов О.А., Розуменко А.М., 

Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Чепіжний А.В., професори – Павлюченко А.М., 

Лобода В.Б., заступники декана – доцент Герасименко В.О., ст.викладач 

Волошко Т.П., доцент Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач 

Семерня О.В., ст.викладач Головченко Г.С., в.п. директора НПЦ Шерстюк Л.В.   

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу на 

факультеті. 

2. Про організацію виховної роботи на факультеті у 2021-2022 н.р. 

3. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: Голову методичної ради Семірненка Ю.І. про стан навчально-

методичного забезпечення навчального процесу на факультеті. Семірненко Ю.І. 

відзначив, що навчально-методичне забезпечення навчального процесу 

здійснюється з урахуванням акредитації відповідних спеціальностей, 

забезпечення нових дисциплін та оновлення існуючого навчально-методичного 

забезпечення. 

УХВАЛИЛИ: інформацію голови методичної ради Семірненка Ю.І. 

прийняти до відома. Рекомендувати викладачам пропорційно розподіляти 

підготовку навчально-методичних видань протягом навчального року. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: Заступника декана з виховної роботи Мікуліну М.О. про 

організацію виховної роботи на факультеті у 2021-2022 н.р. Мікуліна М.О. 

відзначила, що виховна робота на факультеті проводиться за затвердженим 

планом. Студенти факультету активно залучаються до заходів, що проводяться в 

межах факультету та університету. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана з виховної роботи 

Мікуліної М.О. прийняти до відома.  

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. 

доцента Соларьова О.О. про затвердження висновку щодо професійних та 

особистих якостей та обрання кандидатури Саржанова Б.О. на заміщення 

вакантної посади асистента кафедри «Експлуатації техніки». Соларьов О.О. 

відзначив, що Саржанов Б.О. має повну вищу освіту за спеціальністю 

«Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію інженер механік; у 

2021 році захистив дисертацію на здобуття звання доктора філософії за 



спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»; стаж науково-педагогічної 

роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 1 рік. 

Саржанов Б.О. має 12 наукових статей, з яких: 4 наукових статті у виданнях, що 

індексуються в науково-метричний базі SCOPUS; 8 наукових статей у фахових 

виданнях, включених до переліку затвердженого АК МОН України. 

Саржанов Б.О. має 17 патентів на корисні моделі. Володіє та якісно викладає 

матеріал під час проведення лекцій та практичних занять. Застосовує 

мультимедійні засоби під час проведення занять. Приймає активну участь у 

наукових конференціях, семінарах, повсякденному житті кафедри та факультету. 

УХВАЛИЛИ: претендента на вакантну посаду асистента кафедри 

«Експлуатації техніки» Саржанова Богдана Олександровича вважати обраним на 

вакантну посаду асистента кафедри «Експлуатації техніки» (1,0 шт.од.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 15; «ПРОТИ» – немає, «НЕДІЙСНИХ 

БЮЛЕТЕНІВ» – немає.  

 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Соларьова О.О. про затвердження висновку щодо професійних та особистих 

якостей та обрання кандидатури Юрченка О.Ю. на заміщення вакантної посади 

асистента кафедри «Енергетики та електротехнічних систем». Соларьов О.О. 

відзначив, що Юрченко О.Ю. повну вищу освіту за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 208 «Агроінженерія» 

і здобув кваліфікацію спеціаліста з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки; стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах 

ІІІ-IV рівня акредитації – 8 місяців. Юрченко О.Ю. має 7 наукових публікацій, з 

яких: 2 наукових статті у закордонних виданнях; 5 тез доповідей на міжнародних 

та всеукраїнських конференціях. Юрченко О.Ю. зарекомендував себе як гарний 

молодий викладач. Активно працює над створенням електронної методичної бази 

дисциплін. На достатньому рівні володіє сучасними комп’ютерними технологіями 

і вміло впроваджує їх в навчальний процес, постійно працює над собою з метою 

самовдосконалення. 

УХВАЛИЛИ: претендента на вакантну посаду асистента кафедри 

«Енергетики та електротехнічних систем» Юрченка Олександра Юрійовича 

вважати обраним на вакантну посаду асистента кафедри «Енергетики та 

електротехнічних систем» (1,0 шт.од.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 15; «ПРОТИ» – немає, «НЕДІЙСНИХ 

БЮЛЕТЕНІВ» – немає.  

 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Соларьова О.О. про затвердження висновку щодо професійних та особистих 

якостей та обрання кандидатури Калнагуза О.М. на заміщення вакантної посади 

старшого викладача кафедри «Тракторів, с-г машин та транспортних технологій». 

Соларьов О.О. відзначив, що Калнагуз О.М. має повну вищу освіту за 

спеціальністю «Механізація сільського господарства», кваліфікація інженер-

механік; має 35 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 1 наукова 

стаття у виданні, що індексується в науково-метричний базі SCOPUS; 



11 наукових статей у фахових виданнях, включених до переліку затвердженого 

АК МОН України; 2 англомовні статті у закордонних виданнях; 40 тез доповідей 

на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Калнагуз О.М. має 4 патенти на 

корисну модель; є керівником призерів олімпіад. Його відрізняє широкий 

світогляд, принциповість, чесність і ясність у взаєминах з людьми, повага до 

професіоналізму інших і наукової спадщини,  дисциплінованість, а також високий 

рівень відповідальності та цілеспрямованість в рішенні проблем. 

УХВАЛИЛИ: претендента на вакантну посаду старшого викладача кафедри 

«Тракторів, с-г машин та транспортних технологій» Калнагуза Олексія 

Миколайовича вважати обраним на вакантну посаду старшого викладача кафедри 

«Тракторів, с-г машин та транспортних технологій»  (1,0 шт.од.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 15; «ПРОТИ» – немає, «НЕДІЙСНИХ 

БЮЛЕТЕНІВ» – немає.  

 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Соларьова О.О. про затвердження висновку щодо професійних та особистих 

якостей та обрання кандидатури Соколіка С.П. на заміщення вакантної посади 

старшого викладача кафедри «Тракторів, с-г машин та транспортних технологій». 

Соларьов О.О. відзначив, що Соколік С.П. має повну вищу освіту за 

спеціальністю «Механізація сільського господарства», кваліфікація інженер-

механік; має 28 наукових та навчально-методичних праць, з яких:  1 наукова 

стаття у виданні, що індексується в науково-метричний базі SCOPUS; 

12 наукових статей у фахових виданнях, включених до переліку затвердженого 

АК МОН України; 30 тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях. Соколік С.П. має сертифікат про володіння англійською мовою на 

рівні В2. Проходив підвищення кваліфікації за програмами: «Розробка 

дистанційних курсів в системі Moodle» (м. Київ), «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» (м. Київ). Відрізняється широким світоглядом, 

принциповістю, чесністю і ясністю у взаєминах з людьми, повагою до 

професіоналізму інших і наукової спадщини, дисциплінованістю, а також високим 

рівнем відповідальності та цілеспрямованість в рішенні проблем. 

УХВАЛИЛИ: претендента на вакантну посаду старшого викладача кафедри 

«Тракторів, с-г машин та транспортних технологій» Соколіка Сергія Петровича 

вважати обраним на вакантну посаду старшого викладача кафедри «Тракторів, с-г 

машин та транспортних технологій»  (1,0 шт.од.). 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 15; «ПРОТИ» – немає, «НЕДІЙСНИХ 

БЮЛЕТЕНІВ» – немає.  

 

 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Соларьова О.О. щодо підтримки рішення засідання кафедри Тракторів, 

сільськогосподарських машини та транспортних технологій про надання 

академічної відпустки аспіранту третього року очної форми навчання 

Комісару Є.О. за станом здоров’я (виписка ЛКК) строком на 1 рік. 

 



УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ про 

надання аспіранту кафедри Тракторів, сільськогосподарських машини та 

транспортних технологій третього року очної форми навчання Комісару Є.О. 

академічної відпустки строком на 1 рік у зв’язку зі станом здоров’я за випискою 

ЛКК.  

 

 

 

 

В.п. декана ІТФ,  

к.т.н., доцент      ____________ О.О. Соларьов 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, 

к.ф.-м.н., доцент      ____________ С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 4 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 24 листопада 2021 року 

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я.  

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент 

Соларьов О.О., доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент 

Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., директор НПЦ Радчук О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про аналіз проходження експертизи спеціальності 275.03 – Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті), другий (магістерський) рівень, 

ступінь вищої освіти «магістр». 

2. Про стан та шляхи покращення практичної підготовки студентів та перспективи 

співпраці з агробізнесом. 

3. Про стан підготовки магістерських робіт. 

4. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування Таценка О.В. з аналізом результатів проходження експертизи 

спеціальності 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 

другий (магістерський) рівень, ступінь вищої освіти «магістр». Таценко О.В. 

повідомив, що за результатами роботи експертної комісії НАЗЯВО було отримано 

позитивний результат та отримано акредитацію ОП на 5 років. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана з питань якості освіти, 

акредитації та ліцензування Таценка О.В. прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. про стан практичної підготовки студентів на інженерно-

технологічному факультеті, шляхи покращення існуючого стану та перспективи 

співпраці з агробізнесом. 

УХВАЛИЛИ: інформацію декана інженерно-технологічного факультету, 

к.т.н. доцента Довжика М.Я. прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр про стан підготовки магістерських робіт. 

УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома, активізувати роботу зі 

студентами щодо своєчасної підготовки магістерських робіт до захисту, особливу 

увагу звернути на своєчасність подання робіт для перевірки на оригінальність до 

відділу якості. 

 



4 питання 

СЛУХАЛИ: заст. декана інженерно-технологічного факультету, ст.викладача 

Волошка Т.П. щодо підтримки рішення засідання кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій про присвоєння 

вченого звання професора кафедри к.т.н., доценту Довжику М.Я. 

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри Зубка В.М., який зазначив, що звіт про науково-

педагогічну та методичну діяльність доцента кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій Довжика М.Я. був 

заслуханий та оцінений позитивно на засіданні кафедри. Довжик М.Я. має стаж 

науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 44 роки. Має 129 

наукових (у тому числі 27 публікацій в іноземних джерелах, 16 з яких у виданнях, 

включених до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science) та методичних 

праць; є співавтором 6 навчальних посібників, 3 підручників та 3 монографій. 

Виступає співавтором 21 патента. Приймає активну участь у науково-дослідній 

роботі кафедри, є керівником НДР 0113U008229 та виконавцем НДР 

0119U103235. Під науковим керівництвом Довжика М.Я. науковий ступінь 

кандидата наук здобули 3 особи (Семірненко С.Л., Соларьов О.О., Сіренко Ю.В.). 

Брав участь у Міжнародних конференціях в Україні, Білорусі, Німеччині та 

Польщі, робив доповіді на круглих столах та інших заходах по дослідженню 

ринків аграрної продукції та техніки. У 2017 році підтвердив рівень володіння 

англійською мовою, отримавши сертифікат відповідно до Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (рівень В2).  

Довжик М.Я. є академіком Української технологічної академії, членом 

галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти МОН. Має диплом за III місце в конкурсі на кращу випускову кафедру 

серед вищих навчальних закладів, подяки та дипломи Міністра аграрної політики 

України, голови Сумської ОДА, голови Сумської обласної ради, ректора 

Сумського НАУ, грамоту Управління освіти, почесний знак «За впровадження 

інновацій в освіти», заслужений викладач СНАУ.  

Відкрита лекція на тему «Інженерна освіта в СНАУ (початковий рівень)», 

проведена для студентів 1 курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» 23.11.2021 р., 

була обговорена на засіданні кафедри та отримала позитивну оцінку.  

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ про 

внесення кандидатури к.т.н., доцента Довжика Михайла Яковича до списку 

таємного голосування щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі 

тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій.  

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри «Охорони праці та 

фізики» про затвердження результатів проходження міжнародного стажування 

(сертифікат SZFL-000868, додаток до сертифіката) ст. викладачем кафедри 

Семернею О.В. 

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри Хурсенко С.М., яка зазначила, що проходження 

підвищення кваліфікації (міжнародне стажування) ст. викладачем кафедри 

«Охорони праці та фізики» Семернею О.В. («FUNDRAISING AND 

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE», Краків, Польща, 11.09.-

http://old.khntusg.com.ua/files/2016/avt_solarov.pdf


17.10.2021 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS, дистанційно) відбулось згідно Стратегії 

розвитку інженерно-технологічного факультету СНАУ на 2021-2025 роки та 

індивідуального плану викладача з метою підвищення кваліфікації в професійній 

діяльності.  

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

затвердження результатів проходження міжнародного стажування (сертифікат 

SZFL-000868, додаток до сертифіката) ст. викладача кафедри «Охорони праці та 

фізики» Семерні О.В. 

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри енергетики та 

електротехнічних систем про направлення та проходження міжнародного 

стажування ст.викладача кафедри Сіренко Ю.В. 

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри Чепіжний А.В., який наголосив на виникненні 

необхідності направлення на проходження профільного міжнародного стажування 

за програмою «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток сільського 

господарства Польщі та України» до навчального закладу 

Сільськогосподарського університету ім. Гуго Коллонтая (UR) у м. Краків 

(Польща) ст. викладача кафедри енергетики та електротехнічних систем 

Сіренко Ю.В. для підвищення кваліфікації (стажування), яке проходить з 

15 листопада 2021 року до 24 грудня 2021 року в обсязі 180 годин (6 кредитів), за 

рахунок викладача.  

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

направлення на проходження стажування старшим викладачем кафедри 

енергетика та електротехнічні системи Сіренко Юлією Володимирівною в 

навчальному закладі Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (UR) 

у м. Кракові (Польща) для підвищення кваліфікації (стажування), яке проходить з 

15 листопада 2021 року до 24 грудня 2021 року в обсязі 180 годин (6 кредитів), за 

рахунок викладача. 

 

 

 

 

Голова вченої ради ІТФ, к.т.н., доцент   ____________    М.Я. Довжик 

 

 

В.о.секретаря вченої ради ІТФ                  ____________    С.М. Хурсенко 
 



ПРОТОКОЛ № 5 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 16 грудня 2021 року  

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент 

Соларьов О.О., доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент 

Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., директор НПЦ Радчук О.В.  

 

Порядок денний: 

1. Про готовність факультету до екзаменаційної сесії. 

2. Про аналіз працевлаштування випускників факультету за спеціальністю. 

3. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи Волошка Т.П. з аналізом 

готовності факультету до екзаменаційної сесії. Волошко Т.П. наголосив на 

необхідності проведення додаткової роботи з метою ліквідування 

заборгованостей студентів по окремих дисциплінах. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана з навчальної роботи 

Волошка Т.П.  прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. про стан працевлаштування випускників факультету за 

спеціальністю, шляхи покращення існуючого стану та перспективи подальшої 

співпраці з агробізнесом з метою надання випускникам факультету робочих 

місць. 

УХВАЛИЛИ: інформацію декана інженерно-технологічного факультету, 

к.т.н. доцента Довжика М.Я. прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри Тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій про затвердження 

результатів проходження міжнародного стажування («FUNDRAISING AND 

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE», Краків, Польща, 06.11.-

12.12.2021 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS, дистанційно) завідувача, професора 

кафедри Зубка В.М. та завідувача навчальної лабораторії кафедри Батюк Л.М. 

Довжик М.Я. зазначив, що проходження міжнародного стажування Зубком В.М. 

та Батюк Л.М. відбулось згідно Стратегії розвитку інженерно-технологічного 

факультету СНАУ на 2021-2025 роки з метою підвищення кваліфікації в 

професійній діяльності.  



УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

затвердження результатів проходження міжнародного стажування завідувача, 

професора кафедри Тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних 

технологій Зубка В.М. (сертифікат SZFL-001343) та завідувача навчальної 

лабораторії кафедри Тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних 

технологій Батюк Л.М. (сертифікат SZFL-000991). 

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри Технічного сервісу про 

відрахування аспіранта першого року навчання за спеціальністю 133 – Галузеве 

машинобудування Аревджаняна Олександра Георгійовича (науковий керівник 

д.т.н. професор Тарельник В.Б.) за власним бажанням, на підставі заяви аспіранта 

і висновку наукового керівника. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

прийняття рішення про відрахування аспіранта першого року навчання 

Аревджаняна Олександра Георгійовича за власним бажанням.  

 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради ІТФ, к.т.н., доцент    ____________    М.Я. Довжик 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, 

к.ф.-м.н., доцент      ____________ С.М. Хурсенко 

 

 



ПРОТОКОЛ № 6 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 24 січня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я.  

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент  

Соларьов О.О., доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент 

Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., директор НПЦ Радчук О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати роботи факультету в 2021 році та перспективи розвитку. 

2. Про організацію роботи науково-практичного центру. 

3. Про стан готовності акредитаційної справи спеціальності 208 – Агроінженерія, 

початковий рівень (короткий цикл), ступінь вищої освіти «молодший 

бакалавр». 

4. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. з аналізом результатів навчальної, методичної та наукової роботи 

факультету в 2021 році. Довжик М.Я. наголосив на необхідності активізації 

методичної та наукової роботи викладачів з метою вчасного та повного виконання 

контрактних зобов’язань. Довжик М.Я. також окреслив найближчі перспективи 

розвитку факультету з урахуванням сучасних викликів при підготовці 

конкурентоспроможних фахівців аграрного сектору. 

УХВАЛИЛИ: інформацію декана інженерно-технологічного факультету, 

к.т.н. доцента Довжика М.Я.  прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: директора НПЦ Радчука О.В. про організацію роботи науково-

практичного центру, шляхи покращення існуючого стану та перспективи 

подальшого розвитку. 

УХВАЛИЛИ: інформацію директора НПЦ Радчука О.В. прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування, ст. викладача Таценка О.В. щодо стану готовності акредитаційної 

справи спеціальності 208 – Агроінженерія, початковий рівень (короткий цикл), 

ступінь вищої освіти «молодший бакалавр». Таценко О.В. зазначив. Що 

підготовлено матеріали для завантаження справи в базу НАЗЯВО.  

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана з питань якості освіти, 

акредитації та ліцензування Таценка О.В. прийняти до відома. 

 

 



4 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри Технічного сервісу про 

необхідність розширення кола наукових керівників по кафедрі у зв’язку зі 

вступом двох китайських аспірантів на спеціальність 133 – «Галузеве 

машинобудування». Довжик М.Я. запропонував підтримати кандидатуру доцента 

кафедри Бондарева С.Г., який є фахівцем у цій галузі та закінчив докторантуру по 

спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування».   

УХВАЛИЛИ: клопотати перед вченою радою СНАУ щодо надання дозволу 

на керівництво аспірантами к.т.н., доценту кафедри Технічного сервісу Бондареву 

Сергію Григоровичу.  

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри вищої математики про 

присвоєння вченого звання доцента кафедри к.п.н., ст. викладачу Борозенець Н.С. 

ВИСТУПИЛИ: зав. кафедри Розуменка А.М., який зазначив, що звіт про 

науково-педагогічну та методичну діяльність ст. викладача кафедри вищої 

математики Борозенець Н.С. був заслуханий та оцінений позитивно на засіданні 

кафедри. Борозенець Н.С. має стаж наукової та науково-педагогічної роботи у 

вищих навчальних закладах – 25 років; має 49 публікацій, з них 19 наукових (у 

тому числі 1 одноосібна монографія і 2 статті у виданнях, включених до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science) та 11 праць навчально-

методичного характеру. У 2019 році отримала сертифікат рівня B2, який 

підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною (англійською) 

мовою. Борозенець Н.С. пройшла міжнародне стажування «Fours autumn school of 

Contemporary education», організоване спільно Школою англійської мови та 

Інститутом розвитку міжнародного співробітництва (Республіка Польща) з 

04.10.2021 по 19.11.2021 (180 годин). 

Відкрита лекція на тему «Невизначений інтеграл», проведена 20.11.2021 р. 

для студентів 1 курсу спеціальності «Харчові технології», була обговорена на 

засіданні кафедри вищої математики й оцінена позитивно. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ про 

внесення кандидатури к.п.н., ст. викладача Борозенець Наталії Сергіївни до 

списку таємного голосування щодо присвоєння вченого звання доцента по 

кафедрі вищої математики.  

 

 

 

Голова вченої ради ІТФ, к.т.н., доцент   ____________    М.Я. Довжик 

 

 

В.о.секретаря вченої ради ІТФ                  ____________    С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 7 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 21 лютого 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я.  

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент  

Соларьов О.О., доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент 

Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., директор НПЦ Радчук О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. 

2. Про підсумки роботи ЕК випуску магістрів спеціальностей факультету. 

3. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П. з аналізом результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 2021-

2022 н.р.  

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з навчальної роботи Волошка Т.П.  

прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. про підсумки роботи ЕК випуску магістрів спеціальностей 

факультету. Довжик М.Я. зазначив, що екзаменаційні комісії по інженерно-

технологічному факультету працювали відповідно до затверджених складів. 

Результати роботи ЕК представлені у відповідних звітах. За підсумками 

комплексних кваліфікаційних іспитів за всіма спеціальностями знання, навички та 

вміння випускників відповідають вимогам освітньо-професійної підготовки. За 

результатами комплексних кваліфікаційних іспитів можна зробити висновок, що 

університет готує магістрів на достатньому рівні, який відповідає кваліфікаційним 

вимогам стандартів освіти. Звіти про роботу ЕК були заслухані, обговорені та 

затверджені на відповідних підсумкових засіданнях ЕК. 

УХВАЛИЛИ: затвердити звіти про роботу екзаменаційних комісій з 

перевірки підготовки магістрів та присвоєння їм СВО «Магістр» за 

спеціальностями 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка», 275 «Транспортні технології». 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри Технічного сервісу про 

надання академічної відпустки аспіранту 4-го курсу Носку Анатолію 

Анатолійовичу з 01.04.2022р. у зв’язку зі станом здоров’я за випискою ЛКК № 25. 

 



УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

надання аспіранту кафедри Технічного сервісу 4-го курсу Носку Анатолію 

Анатолійовичу академічної відпустки з 01.04.2022 р. у зв’язку зі станом здоров’я 

за випискою ЛКК.  

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри Технічного сервісу про 

призначення к.т.н., доц. Бондарева С.Г. науковим керівником аспірантів з КНР 

Dong Qi, Pu Jiafei та закріплення за ними відповідних тем дисертаційних робіт: 

1. Dong Qi (Дон Ци) «Технологічне забезпечення процесу формування 

жаростійких та зносостійких поверхневих шарів робочих поверхонь 

елементів машин». 

2. Pu Jiafei (Пу Цзяфей) «Підвищення ресурсу робочих поверхонь елементів 

машин шляхом збільшення зносостійкості їх поверхневих шарів». 

Довжик М.Я. зауважив, що вказані теми відповідають науковому напряму 

кафедри Технічного сервісу, освітньо-науковій програмі підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та можуть бути 

подані на затвердження вченою радою СНАУ. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

призначення доцента кафедри Технічного сервісу Бондарева С.Г. науковим 

керівником аспірантів з КНР Dong Qi, Pu Jiafei та закріплення за ними 

відповідних тем дисертаційних робіт.  

 

 

 

 

 

Голова вченої ради ІТФ, к.т.н., доцент   ____________    М.Я. Довжик 

 

 

 

В.о. секретаря вченої ради ІТФ                ____________    С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 8 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 21 березня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – доцент Довжик М. Я.  

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент  

Соларьов О.О., доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент 

Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., директор НПЦ Радчук О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про хід профорієнтаційної роботи на факультеті та особливості прийому 

абітурієнтів до університету в 2022 році. 

2. Про підготовку факультету до проходження студентами виробничих практик. 

3. Про ухвалення освітніх програм та навчальних планів на 2022-2023 н.р. 

4. Різне.  

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з профорієнтаційної роботи, ст.викладача 

Семерню О.В. з інформацією про хід профорієнтаційної роботи на факультеті та 

особливості прийому абітурієнтів до університету в 2022 році. Семерня О.В. 

зауважила, що через військовий стан в країні наразі немає чіткого розуміння 

форми завершення школярами навчального процесу (можлива відміна складання 

ЗНО), і відповідно будуть суттєво змінюватись умови прийому абітурієнтів до 

університету в 2022 році. Семерня О.В. наголосила на важливості продовження 

профорієнтаційної роботи з абітурієнтами із залученням соціальних мереж. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з профорієнтаційної роботи 

Семерні О.В.  прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П. про підготовку факультету до проходження студентами 

виробничих практик. Волошко Т.П. відзначив, що в цьому питанні є суттєві 

виклики, але проводиться необхідна робота для забезпечення вчасного 

проходження студентами випускних курсів виробничої практики. Для студентів 

2-3 курсів у разі неможливості проходження практики вона може бути перенесена 

на наступний курс. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П.  прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо розгляду достатності та відповідності фундаментальної 

підготовки, передбаченої освітньо-професійними програмами для досягнення 

програмних результатів навчання. 



ВИСТУПИЛИ: заступник декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування, ст. викладач Таценко О.В., який зазначив необхідність розгляду 

освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти для спеціальностей 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія» та 275 «Транспортні 

технології», а також початкового рівня (короткий цикл) для спеціальності 

208 «Агроінженерія» щодо достатності та відповідності фундаментальної 

підготовки, передбаченої зазначеними ОПП, для досягнення програмних 

результатів навчання. 

УХВАЛИЛИ: визнати належний рівень достатності та відповідності 

фундаментальної підготовки, передбаченої ОПП, для досягнення програмних 

результатів навчання, а також виступити з клопотанням перед радою з якості 

освіти щодо питання схвалення до затвердження вченою радою СНАУ освітніх 

програм та навчальних планів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти для спеціальностей 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія» та 275 «Транспортні 

технології», а також початкового рівня (короткий цикл) для спеціальності 

208 «Агроінженерія». 

 

4 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій про подовження 

академічної відпустки аспіранту Назаренку О.Г. (науковий керівник – к.т.н., 

доцент Довжик М.Я.). Довжик М.Я. повідомив, що перед початком бойових дій 

здобувач в усній формі повідомляв про проходження ЛКК з метою подання 

документів щодо подовження академічної відпустки на розгляд вченої ради 

СНАУ. Після початку бойових дій Назаренко О.Г. на зв’язок не виходить. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

подовження аспіранту кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та 

транспортних технологій Назаренку О.Г. академічної відпустки з 31.03.2022 р. по  

30.09.2022 р.  

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради ІТФ, к.т.н., доцент     М.Я. Довжик 

 

 

В.о. секретаря вченої ради ІТФ      С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 9 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 12 квітня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: голова вченої Ради декан ІТФ – професор Довжик М.Я.  

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Зубко В.М., Чепіжний А.В., 

професори – Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент  

Соларьов О.О., доцент Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент 

Мікуліна М.О., ст.викладач Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач 

Головченко Г.С., директор НПЦ Радчук О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розвиток матеріально-технічної бази факультету. 

2. Про готовність факультету до весняної заліково-екзаменаційної сесії. 

3. Про аналіз проходження експертизи спеціальності 208 – Агроінженерія, 

початковий рівень (короткий цикл), ступінь вищої освіти «молодший бакалавр». 

4. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. доцента 

Довжика М.Я. з інформацією про розвиток матеріально-технічної бази 

факультету. Довжик М.Я. наголосив на важливості збереження матеріально-

технічної бази факультету в умовах військового стану. 

УХВАЛИЛИ: інформацію декана інженерно-технологічного факультету, 

к.т.н. доцента Довжика М.Я. прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П. про готовність факультету до весняної заліково-екзаменаційної 

сесії. Волошко Т.П. наголосив на необхідності перевірки коректної роботи 

системи Moodl з огляду на те, що весняна заліково-екзаменаційна сесія буде 

проходити в режимі онлайн. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П.  прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування, ст. викладача Таценка О.В. щодо ситуації з проходженням 

експертизи спеціальності 208 – Агроінженерія, початковий рівень (короткий 

цикл), ступінь вищої освіти «молодший бакалавр». Таценко О.В. зазначив, що з 

огляду на військовий стан робота експертних комісій НАЗЯВО призупинена. 

Спеціальність 208 – Агроінженерія, початковий рівень (короткий цикл), ступінь 

вищої освіти «молодший бакалавр» отримала умовну акредитацію терміном на 

1 рік. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування, ст. викладача Таценка О.В. прийняти до відома. 



4 питання 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. професора 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій про присвоєння 

вченого звання професора кафедри д.т.н., доценту Зубку В.М. 

Довжик М.Я. зазначив, що звіт про науково-педагогічну та методичну 

діяльність Зубка В.М. був заслуханий та оцінений позитивно на засіданні кафедри 

тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій. Зубко В.М.  

має стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня 

акредитації 13 років та 4 місяці. У квітні 2021 року захистив докторську 

дисертацію, 27.09.2021 року присвоєно науковий ступінь доктора технічних наук. 

Має 205 наукових (у т.ч. 67 наукових статей у фахових виданнях, включених до 

переліку затвердженого АК МОН України; 7 статей та тез у наукометричних 

базах індексованих Scopus) та методичних праць, є автором 2 навчальних 

посібників (з них 1 – у співавторстві) та 1 монографії, 9 патентів на корисну 

модель України, 11 практикумів, 8 конспектів лекцій, 13 програм нормативних 

навчальних дисциплін, 37 методичних рекомендацій з лабораторно-практичних та 

самостійних робіт, 35 тез доповідей на міжнародних конференція одноосібних та 

у співавторстві. Приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. 

Здійснює керівництво дипломним проектуванням, дипломними роботами 

магістрів; здійснює рецензування дипломів; бере участь у роботі екзаменаційних 

комісій, у вступних іспитах до аспірантури; розробляє дистанційні електронні 

навчальні курси.  

У 2020 р. підтвердив рівень володіння англійською мовою, отримавши 

сертифікат, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(рівень В2), виданий ECL Exam Centre «Universal Test».   

Проходив  закордонне стажування з 6 листопада 2021 року  по 12 грудня 

2021 року у Jagiellonian University in Krakow (Польша). Навчальний курс 

«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: 

Європейський досвід» (180 год, 6 ECTS credits) (сертифікат).  

Відкрита лекція з дисципліни «Енергетичні засоби» на тему «Техніко-

експлуатаційні властивості енергетичних засобів», проведена для студентів 

1 курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» 5 квітня 2022 року, була обговорена 

на засіданні кафедри (протокол № 11 від 5 квітня 2022 року) та отримала 

позитивну оцінку.  

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ про 

внесення кандидатури д.т.н., доцента Зубка Владислава Миколайовича до списку 

таємного голосування щодо присвоєння вченого звання професора по кафедрі 

тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій.  

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. професора 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри енергетики та 

електротехнічних систем про присвоєння вченого звання доцента кафедри к.т.н., 

старшому викладачу Чепіжному А.В. 

Довжик М.Я. зазначив, що звіт про науково-педагогічну та методичну 

діяльність Чепіжного А.В. був заслуханий та оцінений позитивно на засіданні 

кафедри енергетики та електротехнічних систем. Чепіжний А.В. має стаж 



науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня 

акредитації більше 11 років. У квітні 2019 року захистив кандидатську дисертацію 

(диплом ДК № 052674). Має 34 наукових (у т.ч. 8 наукових статей у фахових 

виданнях, включених до переліку затвердженого АК МОН України; 1 статтю у 

наукометричній базі даних Scopus, 1 статтю у міжнародних виданнях) та 

методичних праць. Брав участь у міжнародних конференціях України та Польщі. 

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до плану наукових досліджень 

Сумського національного аграрного університету в рамках науково-дослідної 

теми кафедри енергетики та електротехнічних систем «Розробка методів і 

енергетичних комплексів та систем об’єктів промислового та 

сільськогосподарського виробництва із застосуванням полів різної фізичної 

природи» (в процесі реєстрації).  

У 2020 р. підтвердив рівень володіння англійською мовою, отримавши 

сертифікат, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

(рівень В2).   

Проходив підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів 

і природокористування України ННІ післядипломної освіти, за програмою 

«Підвищення енергоефективності та стимулювання використання 

відновлювальної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх 

підприємствах України», 2017 р. (сертифікат). Брав участь у науковому 

стажуванні (15.11-24.12.2021 р.) «Інновації у вищій аграрній освіті та сталий 

розвиток сільського господарства Польщі та України», Республіка Польща, м. 

Краків (сертифікат). 

Відкрита лекція на тему «Системи теплопостачання», проведена для 

студентів 2 с.т. курсу спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 10 листопада 2021 року, була обговорена на засіданні кафедри 

енергетики та електротехнічних систем (протокол № 5 від 11 листопада 2021 

року) та отримала позитивну оцінку. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ про 

внесення кандидатури к.т.н., старшого викладача Чепіжного Андрія 

Володимировича до списку таємного голосування щодо присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі енергетики та електротехнічних систем. 

 

 

СЛУХАЛИ: декана інженерно-технологічного факультету, к.т.н. професора 

Довжика М.Я. щодо підтримки рішення засідання кафедри енергетики та 

електротехнічних систем про затвердження результатів проходження 

міжнародного стажування («Інновації у вищій аграрній освіті та сталий розвиток 

сільського господарства Польщі та України», Сільськогосподарський університет 

ім. Гуго Коллонтая (UR), м. Краків, Польща, 15.11.-24.12.2021 р., 180 годин, 

6 кредитів ECTS, дистанційно) завідувача, ст. викладача кафедри Чепіжного А.В. 

та ст.викладача кафедри Сіренко Ю.В. Довжик М.Я. зазначив, що проходження 

профільного міжнародного стажування Чепіжним А.В. та Сіренко Ю.В. відбулось 

згідно Стратегії розвитку інженерно-технологічного факультету СНАУ на 2021-

2025 роки та індивідуальними планами викладачів з метою підвищення 

кваліфікації в професійній діяльності.  



УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

затвердження результатів проходження профільного міжнародного стажування 

завідувача, ст. викладача кафедри енергетики та електротехнічних систем 

Чепіжного А.В. (сертифікат AG-16122021) та ст. викладача кафедри енергетики та 

електротехнічних систем Сіренко Ю.В. (сертифікат AG-01122021). 

 

 

 

 

 

 

Голова вченої ради ІТФ, к.т.н., професор          М.Я. Довжик 

 

 

В.о. секретаря вченої ради ІТФ                       С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 10 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 25 травня 2022 року 

 

ПРИСУТНІ: В.п. декана ІТФ – доцент Зубко В.М.  

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Чепіжний А.В., професори – 

Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент Соларьов О.О., доцент 

Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент Мікуліна М.О., ст.викладач 

Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач Головченко Г.С., директор 

НПЦ Радчук О.В.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про результати виховної роботи на факультеті. 

2. Про стан підготовки до підсумкової атестації бакалаврів.  

3. Про стан готовності випускників рівня «бакалавр» до ЄВІ. 

4. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з виховної роботи, к.е.н. доцента Мікуліну 

М.О. з інформацією про результати виховної роботи на факультеті. Мікуліна М.О. 

наголосила, що незважаючи на виклики сьогодення студенти активно приймають 

участь у всіх онлайн заходах університету, акціях та флешмобах на підтримку 

ЗСУ та громадян, постраждалих від військових дій агресора. 

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана з виховної роботи Мікуліної 

М.О. прийняти до відома. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П. про стан підготовки до підсумкової атестації бакалаврів. 

Волошко Т.П. наголосив, що по інженерно-технологічному факультету 

призначені та затверджені наказами ректора відповідні екзаменаційні комісії. 

Процес підсумкової атестації буде відбуватись в режимі онлайн.  

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П. прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. доцента 

Зубка В.М. про зняття з порядку денного питання про стан готовності 

випускників рівня «бакалавр» до ЄВІ через зміну правил прийому до 

магістратури.  

УХВАЛИЛИ: зняти питання з порядку денного. 

 

4 питання 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. доцента 

Зубка В.М. щодо аналізу результатів проведеного опитування здобувачів вищої 



освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

щодо якості викладання навчальних дисциплін за осінній семестр 2021-2022 н.р. 

Зубко В.М. зазначив, що участь студентів факультету в анкетуванні була 

доволі низька (близько 34%), що потребує проведення додаткової 

роз’яснювальної роботи та активізації залучення студентів до опитувань 

(анкетувань) щодо якості викладання навчальних дисциплін. 

Аналіз результатів опитування студентів стосовно освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін), показав, що ряд навчальних дисциплін мали (найбільш 

часто) негативну оцінку в анкетах студентів: Інженерна механіка, Контрольно-

вимірювальні прилади, Електричні машини, Теоретичні основи автоматики, 

Основи електропостачання, Електричні апарати, Економіка та організація 

енергетичних підприємств, Фізика, Вища математика, Пасажирські перевезення, 

Безпека транспортних засобів і експертиза ДТП, Теорія експлуатаційних 

властивостей та технічного сервісу транспортних засобів, Основи електротехніки, 

Гідравліка та теплотехніка, Нарисна геометрія та основи комп`ютерного 

проектування, Взаємозаміність, стандартизація та технічні вимірювання, 

Гідравліка, Теплотехніка, Сільськогосподарські машини, Трактори і автомобілі, 

Основи правознавства, Експлуатація машин і обладнання. 

Стосовно питання використання на заняттях виключно державної української 

мови (англійської згідно з навчальним планом) за результатами анкетування були 

випадки недотримання цієї вимоги деякими викладачами (Економіка та 

організація енергетичних підприємств, Фізика, Трактори і автомобілі, Гідравліка, 

Стандартизація та сертифікація техніки і обладнання). 

Зубко В.М. зазначив, що за результатами опитування зафіксовані коментарі, 

суттєві зауваження та побажання студентів щодо покращення якості викладання 

окремих навчальних дисциплін: 

− Безпека транспортних засобів і експертиза ДТП – «Поцікавитися тематикою 

БДР в країнах ЄС та «Нульова смертність», ака «Vision Zero»; 

− Тайм менеджмент – «Пошукати більш цікаві практичні завдання, ніж те що 

нам видавали»; 

− Сільськогосподарські машини – «Хотілося більше бувати в лабораторіях з 

технікою»; 

− Трактори і автомобілі – «Побільше практики». 

УХВАЛИЛИ: на основі аналізу результатів проведеного опитування 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін за осінній 

семестр 2021-2022 н.р.: 

1. Провести роз’яснення та активізувати залучення студентів до опитувань 

(анкетувань) щодо якості викладання навчальних дисциплін. 

2. Завідувачам кафедр врахувати результати опитування стосовно якості 

викладання навчальних дисциплін, що отримали здебільшого негативну 

оцінку в анкетах студентів, при формуванні навантаження на 2022-2023 н.р. та 

плануванні графіку «Показових відкритих занять». 

3. Провести роз’яснювальну роботу серед викладачів про 100% використання на 

заняттях державної української мови (англійської згідно з навчальним 

планом). 



4. Викладачам врахувати в своїй науково-педагогічній діяльності коментарі, 

суттєві зауваження та побажання студентів щодо покращення якості 

викладання. 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. доцента 

Зубка В.М. щодо рекомендації до друку: 

- рукопису монографії «Забезпечення захисту поверхонь торцевих імпульсних 

ущільнень турбомашин шляхом формування зносостійких наноструктур» 

колективу авторів (В.Б. Тарельник, Є.В. Коноплянченко, О.П. Гапонова, 

Н.В. Тарельник) обсягом 274 сторінки (11,4 умов. друк. арк.). Рецензенти: 

д.т.н., проф. Б. Антошевський, Політехніка Свентокжинська, м. Кельце, 

Польща; д.т.н., проф. Сотник М.І., СумДУ; к.т.н., проф. Довжик М.Я., СНАУ; 

- рукопису монографії для здобувачів вищої освіти спеціальностей 275 

Транспортні технології «Адаптивні гальмівні системи колісних машин» 

колективу авторів (Є.М. Гецович, В.М. Зубко, А.В. Саєнко, Л.М. Батюк) 

обсягом 185 сторінок (7,7 умов. друк. арк.). Рецензенти: Шуляк М.Л., д.т.н., 

професор, завідувач кафедри тракторів і автомобілів Державного 

біотехнологічного університету; Колесник І.В., к.т.н., доцент кафедри тракторів 

і автомобілів Державного біотехнологічного університету; Тарельник В.Б., 

д.т.н., професор, завідувач кафедри технічного сервісу Сумського НАУ; 

- підручника «Інноваційні технології в галузевому машинобудуванні» для 

здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 

133 «Галузеве машинобудування», підготовленого колективом авторів 

(В.Б. Тарельник, Л.В. Черепов, Г.В. Кирик, Є.В. Коноплянченко, 

Н.В. Тарельник, М.Ю. Думанчук, О.В. Вьюненко, В.М. Зубко), обсягом 410 

сторінок (17,1 умов. друк. арк.). Рецензенти: д.т.н., професор кафедри 

технології машинобудування технології машинобудування та металорізальних 

верстатів О.А. Пермяков, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут»; д.т.н., професор, завідувач кафедри тракторів і 

автомобілів Державного біотехнологічного університету Шуляк М.Л. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

розгляду та рекомендації до друку: 

- Тарельник В.Б.  Забезпечення захисту поверхонь торцевих імпульсних 

ущільнень турбомашин шляхом формування зносостійких наноструктур / 

В.Б. Тарельник, Є.В. Коноплянченко, О.П. Гапонова, Н.В. Тарельник. – Суми: 

СНАУ, 2022. – 274 с. 

- Гецович Є.М. Адаптивні гальмівні системи колісних машин: для здобувачів 

вищої освіти спеціальностей 275 Транспортні технології / Є.М. Гецович, В.М. 

Зубко, А.В. Саєнко, Л.М. Батюк. – Суми: СНАУ, 2022. – 185 с. 

- Інноваційні технології в галузевому машинобудуванні: Підручник для 

аспірантів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / За редакцією 

д.т.н., проф. Тарельника В.Б., доц. Коноплянченка Є.В. – Суми: Видавництво 

СНАУ, 2022. – 410 с.: іл. 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. доцента 

Зубка В.М. щодо затвердження результатів проходження міжнародного 

стажування к.т.н., доцента Савченко-Перерви М.Ю. («Basics on Writing an 



Academic Research Article (2022)», 80 годин, Чехія), к.с.г.н., доцента Болгової Н.В. 

(«Methods of simplified Program planning and automation of enterprise planning 

processes using the MAX software», 11.04.-08.05.2022 р., 180 годин, 6 кредитів 

ECTS), к.т.н., доцента Самілик М.М. («Methods of simplified Program planning and 

automation of enterprise planning processes using the MAX software», 11.04.-

08.05.2022 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS) та старшого викладача Соколенко В.В. 

(«Methods of simplified Program planning and automation of enterprise planning 

processes using the MAX software», 11.04.-08.05.2022 р., 180 годин, 6 кредитів 

ECTS). Зубко В.М. зазначив, що стажування відбулось згідно з індивідуальними 

планами викладачів з метою підвищення кваліфікації в професійній діяльності та 

може бути визнане як міжнародне стажування. 

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

визнання сертифікатів (додаються) та зарахування міжнародного стажування 

к.т.н., доцента кафедри технології харчування Савченко-Перерви М.Ю., к.с.г.н., 

доцента кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Болгової Н.В., 

к.т.н., завідувача, доцента кафедри технологій та безпечності харчових продуктів 

Самілик М.М., старшого викладача кафедри технологій та безпечності харчових 

продуктів Соколенко В.В. 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. доцента 

Зубка В.М. щодо підтримки рішення засідання кафедри технологій та безпечності 

харчових продуктів про розгляд та затвердження Програми фахових вступних 

випробувань для студентів, що вступають на ОС «Магістр» за спеціальністю 181 

«Харчові технології». 

УХВАЛИЛИ: затвердити Програму фахових вступних випробувань для 

студентів, що вступають на ОС «Магістр» за спеціальністю 181 «Харчові 

технології». 

 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. 

доцента Зубка В.М. щодо підтримки рішення засідання кафедри технологій та 

безпечності харчових продуктів атестувати аспіранта першого року денної форми 

навчання Цирулика Романа Вікторовича. Зубко В.М. зазначив, що звіт аспіранта 

був заслуханий та затверджений на засіданні кафедри технологій та безпечності 

харчових продуктів. За звітний період навчання в аспірантурі з квітня 2021 року 

по травень 2022 року згідно плану наукової роботи аспірантом виконано в 

повному обсязі індивідуальний навчальний план першого року відповідно до 

навчального плану ОПН та підтверджено наявність формальних ознак 

дисертаційної роботи (публікації, додатки). 

УХВАЛИЛИ: аспіранта першого року денної форми навчання Цирулика 

Романа Вікторовича атестувати. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 17; «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  

 

 

В.п. декана ІТФ, д.т.н., доцент    _________ В.М. Зубко 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, к.ф.-м.н., доцент _________ С.М. Хурсенко 



ПРОТОКОЛ № 11 

засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 20 червня 2022 року  

 

ПРИСУТНІ: В.п. декана ІТФ – доцент Зубко В.М. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Чепіжний А.В., професори – 

Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент Соларьов О.О., доцент 

Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент Мікуліна М.О., ст.викладач 

Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач Головченко Г.С., директор 

НПЦ Радчук О.В.  

 

Порядок денний: 

1. Про стан виконання контрактних зобов'язань науково-педагогічними 

працівниками факультету у 2021-2022 н.р. 

2. Про стан готовності факультету до нового навчального року. 

3. Про стан готовності акредитаційної справи спеціальності 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, перший 

(бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти «бакалавр». 

4. Різне. 

 

1 питання 

СЛУХАЛИ: в.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. доцента 

Зубка В.М. з інформацією про стан виконання контрактних зобов'язань науково-

педагогічними працівниками факультету у 2021-2022 н.р. Зубко В.М. повідомив: 

1) Перелік науково-педагогічних працівників, які виконали контрактні 

зобов’язання та з якими можливо продовжити строк трудового договору 

(контракт): 
№ 

п/п 
ПІБ працівника Посада Кафедра 

1. Зубко Владислав Миколайович Зав. кафедрою, 

професор 

Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

2. Саєнко Анатолій Васильович Ст. викладач Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

3. Калнагуз Олексій Миколайович Ст. викладач Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

4. Соколік Сергій Петрович Ст. викладач Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

5. Колодненко Віталій Миколайович Ст. викладач Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

6. Ребрій Алла Миколаївна Ст. викладач Проектування 

технічних систем 

7. Рибенко Ірина  Олександрівна Ст. викладач Проектування 

технічних систем 

8. Павлов Олександр Григорович * Ст. викладач Проектування 

технічних систем 

9. Хурсенко Світлана Миколаївна Зав. кафедрою, доцент Охорони праці та фізики 

10. Василенко Ольга Олександрівна Доцент Охорони праці та фізики 

11. Саржанов Олександр Анатолійович Зав. кафедрою, доцент Експлуатації техніки 

12. Мікуліна Марина Олександрівна Доцент Експлуатації техніки 



13. Саржанов Богдан Олександрович Асистент Експлуатації техніки 

14. Розуменко Анатолій Михайлович  Зав.кафедрою, доцент Вищої математики 

15. Борозенець Наталія Сергіївна Ст. викладач/доцент Вищої математики 

16. Герасименко Владислав Олександрович Доцент Вищої математики 

17. Головченко Галина Степанівна Ст. викладач Вищої математики 

18. Некислих Катерина Михайлівна Ст. викладач Вищої математики 

19. Мельник Ніна Михайлівна Ст.викладач Вищої математики 

20. Думанчук Михайло Юрійович Доцент Технічного сервісу 

21. Лобода Валерій  Борисович Професор Енергетики та 

електротехнічних систем 

22. Сіренко Віктор Федорович Доцент Енергетики та 

електротехнічних систем 

23. Барсукова Ганна Володимирівна Ст. викладач Енергетики та 

електротехнічних систем 

24. Савойський Олександр Юрійович Ст. викладач Енергетики та 

електротехнічних систем 

25. Юрченко Олександр Юрійович Асистент Енергетики та 

електротехнічних систем 
 

2) Перелік науково-педагогічних працівників у яких не закінчується контракт: 
№ 

п/п 
ПІБ працівника Посада Кафедра 

1. Соларьов Олександр Олексійович 
Доцент  

Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

2. Таценко Олександр Володимирович Ст. викладач Експлуатації техніки 

3. Горовиий Сергій Олександрович Доцент Охорони праці та фізики 

4. Семерня Олена Володимирівна Доцент Охорони праці та фізики 

5. Хворост Тетяна Вячеславівна Доцент Охорони праці та фізики 

6. Тарельник Вячеслав Борисович Зав.кафедрою, професор Технічного сервісу 

7. Коноплянченко Євген 

Владиславович * 
Доцент Технічного сервісу 

8. Бондарев Сергій Григорович Доцент Технічного сервісу 

9. Сіренко Юлія Володимирівна Ст. викладач Енергетики та 

електротехнічних систем 

10. Семірненко Юрій Іванович Доцент Проектування технічних 

систем 

11. Семірненко Світлана Леонідівна Доцент Проектування технічних 

систем 

12. Тарельник Наталія В’ячеславівна Доцент Проектування технічних 

систем 

* мобілізований 
 

3) Перелік науково-педагогічних працівників, яких рекомендовано перевести на 

неповну ставку: 
№ 

п/п 
ПІБ працівника Посада Кафедра Примітка 

1. Рясна Ольга Василівна Ст. викладач енергетики та 

електротехнічних систем 

0,75 

2. Кравченко Володимир Олексійович Ст. викладач енергетики та 

електротехнічних систем 

0,75 

3. Шевель Євгеній Олександрович Ст. викладач енергетики та 

електротехнічних систем 

0,75 

4. Вольвач Тетяна Сергіївна Асистент енергетики та 

електротехнічних систем 

0,75 

 



4) Перелік науково-педагогічних працівників, які не виконали контрактні 

зобов’язання: 
№ 

п/п 

ПІБ працівника посада кафедра Примітка 

1. Гецович Євгеній 

Мойсейович 

Професор Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

Немає статті в Scopus, 

видана монографія  

2. Волошко Тарас 

Павлович 

Ст. викладач Тракторів, с.г. машин та 

транспортних технологій 

Стаття в Scopus подана в 

оргкомітет, не 

опублікована, заплановані 

фахові статті (2 шт) – не 

опубліковано 

3. Руденко Валентина 

Петрівна  

Доцент Технічного сервісу Немає статті в Scopus 

 

5) Викладачі, які працюють по заяві до 31.08.2022 р.: 

1. Плавинський В.І., ст. викладач (стаття в Scopus опублікована, міжнародне 

стажування пройдено). 

2. Руденко В.А., доцент (фахова стаття опублікована). 

3. Ст. викладач Чепіжний А.В. працює по заяві. 

4. Доценти Барабаш Г.І. та Ярошенко П.М. працюють по заяві до 31.08.2022р. 

УХВАЛИЛИ: інформацію в.п. декана інженерно-технологічного факультету 

Зубка В.М. прийняти до відома. Не рекомендувати подовження дії контракту із 

науково-педагогічними працівниками, зазначеними у п.4. Надати можливість 

згаданим НПП виконати умови контрактів до 31.08.2022 р. 

 

2 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з навчальної роботи Волошка Т.П. про стан 

готовності факультету до нового навчального року.  

УХВАЛИЛИ: інформацію заст. декана з навчальної роботи, ст.викладача 

Волошка Т.П. прийняти до відома. 

 

3 питання 

СЛУХАЛИ: заступника декана з питань якості освіти, акредитації та 

ліцензування Таценка О.В. про стан готовності акредитаційної справи 

спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 

перший (бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти «бакалавр». Таценко О.В. 

зазначив, що проводиться робота щодо уточнення групи забезпечення, робота над 

розробкою силабусів освітніх компонет та перевірка навчально-методичного 

забезпечення дисциплін.  

УХВАЛИЛИ: інформацію заступника декана з питань якості освіти, 

акредитації та ліцензування Таценка О.В. прийняти до відома. 

 

4 питання 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. 

доцента Зубка В.М. про визнання сертифікатів та зарахування міжнародного 

стажування старшого викладача Саєнка А.В. («FUNDRAISING AND 

ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE», Україна-Польща, 12.02-

20.03.2022 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS, дистанційно), старшого викладача 



Плавинського В.І. («FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT 

ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN 

EXPERIENCE», Україна-Польща, 12.02-20.03.2022 р., 180 годин, 6 кредитів ECTS, 

дистанційно), старшого викладача Барсукової Г.В. (4th International Conference on 

Sustainable Manufacturing, Materials and Technologies,  ICSMMT 2022 on 11th and 

12th June 2022 at Coimbatore, Tamil Nadu, India) та асистента Юрченка О.Ю. (4th 

International Conference on Sustainable Manufacturing, Materials and Technologies,  

ICSMMT 2022 on 11th and 12th June 2022 at Coimbatore, Tamil Nadu, India). 

Зубко В.М. зазначив, що проходження міжнародного стажування відбулось згідно 

Стратегії розвитку інженерно-технологічного факультету СНАУ на 2021-2025 

роки та індивідуальними планами викладачів з метою підвищення кваліфікації в 

професійній діяльності.  

УХВАЛИЛИ: виступити з клопотанням перед вченою радою СНАУ щодо 

визнання сертифікатів (додаються) та зарахування міжнародного стажування 

старшого викладача кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та 

транспортних технологій Саєнка А.В., старшого викладача кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій Плавинського В.І., 

ст. викладача кафедри енергетики та електротехнічних систем Барсукової Г.В. та  

асистента кафедри енергетики та електротехнічних систем Юрченка О.Ю. 

 

 

 

 

В.п. декана ІТФ,  

д.т.н., доцент      ____________ В.М. Зубко 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, 

к.ф.-м.н., доцент      ____________ С.М. Хурсенко 



ВИТЯГ 

з протоколу № 12 

позачергового засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету 

від 30 червня 2022 року  

 

ПРИСУТНІ: В.п. декана ІТФ – доцент Зубко В.М. 

члени: завідувачі кафедр професори – Тарельник В.Б., доценти – Саржанов О.А., 

Розуменко А.М., Хурсенко С.М., Семірненко Ю.І., Чепіжний А.В., професори – 

Гецович Є.М., Лобода В.Б., заступники декана – доцент Соларьов О.О., доцент 

Герасименко В.О., ст.викладач Волошко Т.П., доцент Мікуліна М.О., ст.викладач 

Таценко О.В., ст.викладач Семерня О.В., ст.викладач Головченко Г.С., директор 

НПЦ Радчук О.В.  

 

Порядок денний: 

Про результати роботи екзаменаційних комісій з перевірки підготовки 

бакалаврів та молодших бакалаврів з присвоєння їм відповідних СВО. 

 

СЛУХАЛИ: В.п. декана інженерно-технологічного факультету, д.т.н. 

доцента Зубка В.М. щодо результатів роботи екзаменаційних комісій з перевірки 

підготовки бакалаврів та присвоєння їм СВО «Бакалавр» за спеціальностями 

208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 275 «Транспортні технології (за видами)»; а також з перевірки 

підготовки молодших бакалаврів та присвоєння їм СВО «Молодший бакалавр» за 

спеціальністю 208 «Агроінженерія».  

Зубко В.М. зазначив, що екзаменаційні комісії по інженерно-технологічному 

факультету затверджені у наступному складі. 

Спеціальність 208 «Агроінженерія», СВО «Бакалавр» (наказ ректора СНАУ 

№ 168-К від 03.06.2022 р.) 

Голова ЕК – Тарельник В’ячеслав Борисович – завідувач кафедри технічного 

сервісу інженерно-технологічного факультету СНАУ, д.т.н., професор. 

Члени комісії: 

Жмайлов Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, к.е.н., професор; 

Зубко Владислав Миколайович – в.п. декана інженерно-технологічного 

факультету, д.т.н., доцент; 

Думанчук Михайло Юрійович – доцент кафедри технчного сервісу, к.т.н., 

доцент; 

Саржанов Олександр Анатолійович – завідувач кафедри експлуатації техніки, 

к.т.н., доцент;  

Семірненко Юрій Іванович – завідувач кафедри проектування технічних 

систем, к.т.н., доцент; 

Саєнко Анатолій Васильович – ст. викладач кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій. 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

СВО «Бакалавр» (наказ ректора СНАУ № 173-К від 06.06.2022 р.) 

Голова ЕК – Лобода Валерій Борисович – професор кафедри енергетики та 

електротехнічних систем, к.ф.-м.н., професор. 



Члени комісії: 

Жмайлов Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, к.е.н., професор; 

Волошко Тарас Павлович – заступник декана інженерно-технологічного 

факультету з навчальної роботи; 

Чепіжний Андрій Володимирович – завідувач кафедри енергетики та 

електротехнічних систем, к.т.н.;  

Барсукова Ганна Володимирівна – ст. викладач кафедри енергетики та 

електротехнічних систем, к.т.н.; 

Савойський Олександр Юрійович – ст. викладач кафедри енергетики та 

електротехнічних систем. 

Спеціальність 275 «Транспортні технології (за видами)», СВО «Бакалавр» 

(наказ ректора СНАУ № 153-К від 01.06.2022 р.) 

Голова ЕК – Хворост Тетяна В’ячеславівна – доцен кафедри охорони праці та 

фізики, к.е.н., доцент. 

Члени комісії: 

Жмайлов Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, к.е.н., професор; 

Волошко Тарас Павлович – заступник декана інженерно-технологічного 

факультету з навчальної роботи; 

Гєцович Євгеній Мойсейович – професор кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій, д.т.н., професор;  

Соларьов Олександр Олексійович – доцент кафедри тракторів, 

сільськогосподарських машин та транспортних технологій, к.т.н., доцент. 

Спеціальність 208 «Агроінженерія», СВО «Молодший бакалавр» (наказ 

ректора СНАУ № 167-К від 06.06.2022 р.) 

Голова ЕК – Семірненко Юрій Іванович – завідувач кафедри проектування 

технічних систем, к.т.н., доцент. 

Члени комісії: 

Жмайлов Валерій Миколайович – проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, к.е.н., професор; 

Волошко Тарас Павлович – заступник декана інженерно-технологічного 

факультету з навчальної роботи; 

Таценко Олександр Володимирович – ст. викладач кафедри експлуатації 

техніки; 

Думанчук Михайло Юрійович – доцент кафедри технічного сервісу, к.т.н., 

доцент. 

 

Зубко В.М. зазначив, що результати роботи зазначених екзаменаційних 

комісій представлені у відповідних звітах. За підсумками комплексних 

кваліфікаційних іспитів за всіма спеціальностями знання, навички та вміння 

випускників відповідають вимогам освітньо-професійної підготовки. За 

результатами комплексних кваліфікаційних іспитів можна зробити висновок, що 

університет готує бакалаврів та молодших бакалаврів на достатньому рівні, який 

відповідає кваліфікаційним вимогам стандартів освіти. Звіти про роботу ЕК були 

заслухані, обговорені та затверджені на відповідних підсумкових засіданнях ЕК. 
 



УХВАЛИЛИ: затвердити звіти про роботу екзаменаційних комісій з 

перевірки підготовки бакалаврів та присвоєння їм СВО «Бакалавр» за 

спеціальностями 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка», 275 «Транспортні технології (за видами)»; а також з 

перевірки підготовки молодших бакалаврів та присвоєння їм СВО «Молодший 

бакалавр» за спеціальністю 208 «Агроінженерія». 

 

 

 

 

В.п. декана ІТФ,  

д.т.н., доцент      ____________ В.М. Зубко 

 

 

В.п. секретаря вченої ради ІТФ, 

к.ф.-м.н., доцент      ____________ С.М. Хурсенко 


