
ВИТЯГ 

з протоколу № 2 засідання кафедри  

«Автомобіле-і тракторобудування» НТУ «ХПІ» 

від 16.09.2020 р. 

 

Присутні: завідуючий кафедрою, д.т.н., проф. Самородов В.Б., к.т.н., проф. 

Мандрика В.Р; к.т.н.,  проф. Краснокутський В.М.; к.т.н., доц. Ребров О.Ю.; 

к.т.н., доц. Селевич С.Г.; к.т.н., доц. Агапов О.М.; к.т.н., проф. Сергієнко 

М.Є., к.т.н., доц. Крюкова Т.О.; ст.викл.. Мамонтов А.Г.; к.т.н., доц. Мітцель 

М.О.; к.т.н., доц. Кожушко А.П., д.т.н., проф. Бондаренко А. І., к.т.н., доц. 

Островерх О.О., к.т.н.,  доц. Пелипенко Є.С. к.т.н.,доц Шевцов В.М. 

Аспіранти : Пастущина М.І, Свідло В.С. 

Слухали: питання щодо затвердження плану заходів на 2020-2021 

навчальний рік по оновленню та розвитку освітньої програми бакалаврів 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».  

Виступили: к.т.н., доц., гарант освітньої програми Кожушко А.П.: 

Після обговорення проектною групою на наступний рік планується 

наступний план заходів: 

1. Організація зустрічей зі стейкголдерами та роботодавцями з метою 

обговорення шляхів розвитку та оновлення освітньої програми. 

2. Організація зустрічей зі здобувачами освітньої програми та 

представниками студентського самоврядування. Проведення анкетування. 

3. Пошук нових стейкголдерів та роботодавців, залучення їх до 

співпраці.  

4. Пошук та залучення до співпраці іноземним представників освіти та 

стейголдерів. 

5. Організація зустрічей проектної групи задля обговорення результатів 

вищеозначених заходів та їх урахування в освітній програмі наступного року.  

 

 



 

 



 



 

 



ВИТЯГ 

з протоколу № 16 засідання кафедри  

«Автомобіле-і тракторобудування» НТУ «ХПІ» 

від 20.04.2021 р. 

 

Присутні: завідуючий кафедрою, д.т.н., проф. Самородов В.Б., к.т.н., проф. 

Мандрика В.Р; к.т.н.,  проф. Краснокутський В.М.; к.т.н., доц. Ребров О.Ю.; 

к.т.н., доц. Селевич С.Г.; к.т.н., доц. Агапов О.М.; к.т.н., проф. Сергієнко 

М.Є., к.т.н., доц. Крюкова Т.О.; к.т.н.,доц. Мамонтов А.Г.; к.т.н., доц. 

Мітцель М.О.; к.т.н., доц. Кожушко А.П., д.т.н., проф. Бондаренко А. І., 

к.т.н., доц. Островерх О.О., к.т.н.,  доц. Пелипенко Є.С., к.т.н., доц. Шевцов 

В.М., Аспіранти : Пастущина М.І, Свідло В.С. 

Слухали: звіт проектної групи за 2020-2021 навчальний рік та питання 

щодо внесення змін в освітню програму бакалавра спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» 2021 року. 

Виступили: к.т.н., доц., гарант освітньої програми Кожушко А.П.: 

Під час проведення анкетування, та розширених засідань кафедри для 

обговорення шляхів розвитку ОП здобувачами вищої освіти були висунуті 

наступні вимоги та пропозиції: 

1. Додати практичну підготовку здобувачів на першому курсі навчання 

за ОП з метою формування напрямів освітньої траєкторії. Так, було внесено 

зміни до навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (ОП 2020) розширено з 

залученням практичної підготовки здобувачів на «Вступ до фаху. Ознайомча 

практика». 

2. Переорієнтувати зміст освітніх компонент з залученням сучасних 

тенденцій розвитку галузі: акцент на електромобілі та гібриди. 

В обговорені (інтерв'ювання) ОП «Автомобілі та автомобільне 

господарство» брали участь представники менеджменту ФОП 

«ТИХОНЕНКО АНАТОЛІЙ ТРОХИМОВИЧ», ТОВ «Соллі плюс», ПрАТ 

«Завод Фрунзе», ТОВ «Лозівські машини інноваційний центр». Зустрічі з  



 

 


