
ПРОПОЗИЦІЇ/РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

ДО ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»  

за спеціальністю 133. Галузеве машинобудування 

галузі знань 13. Механічна інженерія 

на початковому (короткий цикл) рівні вищої освіти 

2021 РОКУ ВСТУПУ 

 

Прізвище, ім'я 

стейкхолдера 
Група впливу 

Посада/статус; 

організація 

/підприємство 

/установа 

Зміст пропозиції 

/рекомендації 

/зауваження 

ФЕСЕНКО  

Артем 

зовнішні 

стейкхолдери: 

представники 

роботодавців 

Конструктор, ДП 

«Конотопський 

авіаремонтний 

завод «Авіакон» 

ввести у зміст ОК 16. 

«Програмування 

оброблення на 

верстатах з числовим 

програмним 

керуванням» 

вивчення систем 

автоматизованого 

проєктування 

технологічних процесів 

з метою посилення 

ФК 5. 

БУРИК  

Іван 

зовнішні 

стейкхолдери: 

представники 

академічної 

спільноти інших 

закладів освіти 

завідувач кафедри 

технологій і 

управління 

Конотопського 

інституту СумДУ 

змінити назву 

вибіркової компоненти 

«САПР технології в 

машинобудуванні» на 

«Комп’ютерна 

підготовка технічної та 

технологічної 

документації», оновити 

її зміст  

КОРЕНЬКОВ 

Володимир 

зовнішні 

стейкхолдери: 

представники 

академічної 

спільноти інших 

закладів освіти 

доцент кафедри 

технології 

машинобудування 

НТУ України 

«Київський 

політехнічний 

інститут ім. 

І. Сікорського» 

Ввести вибіркову 

дисципліну з ремонту і 

випробування 

обладнання 

ВОСКАНЯН  

Євгенiй  

внутрішні 

стейкхолдери: 

здобувачі освіти, 

які навчаються в 

КФК СумДУ за 

даною освітньою 

програмою 

здобувач освіти 

група ГМ-01, КФК 

СумДУ 

перерозподілити 

години аудиторного 

навантаження за ОК 12. 

Технологічні основи 

машинобудування (зі 

змістовим модулем 

«Технологічні методи 

виробництва заготовок 

деталей машин») у 



Прізвище, ім'я 

стейкхолдера 
Група впливу 

Посада/статус; 

організація 

/підприємство 

/установа 

Зміст пропозиції 

/рекомендації 

/зауваження 

частині збільшення 

обсягу практичних 

занять  

ПАЩЕНКО 

Інна 

зовнішні 

стейкхолдери: 

представники 

громадських 

організацій 

та/або об’єднань 

керівник ГО 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Сіверського регіону 

України» 

ввести у зміст ОК 16. 

«Програмування 

оброблення на 

верстатах з числовим 

програмним 

керуванням» вивчення 

сучасних систем 

автоматизованого 

проєктування 

технологічних процесів 

ГЛАНЦ  

Дмитро 

зовнішні 

стейкхолдери: 

представники 

громадських 

організацій; 

інші, які 

зацікавлені у 

розвитку закладу 

освіти 

керівник ГО 

«Конотопський IT-

кластер» 

ввести до реалізації ОП 

сучасні програмні 

продукти та врахувати 

специфіку галузевого 

машинобудування в 

сфері IT; вивести 

ОК 8. «Інформаційні 

системи і технології» 

та ввести до ОП 

освітню компоненту 

«Інформаційні системи 

і технології в 

галузевому 

машинобудуванні». 

ВОЛІК  

Валентина 

зовнішні 

стейкхолдери: 

інші, які 

зацікавлені у 

розвитку закладу 

освіти 

заступниця 

директора 

Конотопського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги Волік В.І 

надати можливість 

здобувачам вищої 

освіти на початковому 

(короткому циклі) для 

повноцінного 

функціонування в 

освітній спільноті 

вивчати питання, 

пов’язані з принципами 

та правилами 

дотримання політики 

академічної 

доброчесності; 

рекомендовано ввести 

вибіркову 

дисципліну з основ 

академічної 

доброчесності 

 


