
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 3 

розширеного засідання науково-методичної комісії  

зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

 

м. Дніпро          21 лютого  2020 р. 

 

 

ПРИСУТНІ: 7 з 8 членів методичної комісії зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» (Заболотний К.С. – голова комісії, зав. каф. ІДМ; Запара Є.С. – заст. голови 

комісії, доц. каф. ІДМ; Москальова Т.В. – секретар комісії, доц. каф. ІДМ; Бондаренко А.О. – 

проф. каф. ІДМ; Кухар В.Ю. – доцент каф. ІДМ; Полушина М.В. – доц. каф. ІДМ; Тарасов В.І. – 

доцент кафедри ГМ); 

Запрошені: зовнішні стейкхолдери: директор проектно-конструкторського 

технологічного інституту АТ «Дніпроважмаш» Ю.О. Драгомирецький; директор Товариства з 

обмеженою відповідальністю «АНА-ТЕМС» С.М. Базарний; завідувач відділом механіки машин 

і процесів переробки мінеральної сировини Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова 

НАН України проф. В.П. Надутий;  

викладачі кафедри інжинірингу та дизайну в машинобудуванні, доценти: Титов О.О., 

Ганкевич В.Ф., Панченко О.В., Анциферов О.В. 

студенти: Симоненко В.В., Підпалий О.А., група 133м-19-1; Шкут А.П., група 133м-18-1; 

аспірантка гр. 133А-19-2 Норенко Д.Д. 

СЛУХАЛИ: інформацію проф. Заболотного К.С. про рецензії та відгуки, що надійшли на 

проєкт освітньо-професійної програми вищої освіти «Гірничі машини та комплекси» для 

магістрів 2020 року вступу спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 

13 Механічна інженерія (Додаток № 1). 

Рецензії, відгуки та пропозиції на проєкт ОПП «Гірничі машини та комплекси» надійшли 

(https://gmi.nmu.org.ua/ua/stakeholders/Vidguk/index.php ): 

від зовнішніх стейкхолдерів: 

директора ПКТІ АТ «Дніпроважмаш» Ю.О. Драгомирецького; 

завідувача відділом механіки машин і процесів переробки мінеральної сировини Інституту 

геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України проф. В.П. Надутого; 

директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АНА-ТЕМС» С.М. Базарного; 

 

ВИСТУПИЛИ: В обговорені інформації прийняли участь всі присутні члени методичної 

комісії та кафедри ІДМ, Ю.О. Драгомирецький, професор В.П. Надутий, С.М. Базарний, 

аспірантка Норенко Д.Д., студенти Симоненко В.В., Підпалий О.А., Шкут А.П. 

Перелік пропозицій стейкхолдерів до освітньо-професійної програми «Гірничі машини та 

комплекси» висвітлений в додатку № 2 до цього протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти зауваження стейкхолдерів до змісту ОПП згідно додатку № 2 до цього 

протоколу та внести зміни в освітньо-професійну програму «Гірничі машини та комплекси» для 

магістрів 2020 року вступу спеціальності 133 Галузеве машинобудування галузі знань 

13 Механічна інженерія. 

2. Дисципліни, що формують компетенції фокусу програми в ОПП 2020 р. зібрати в 

обов’язковій частині в розділі «Спеціальні освітні компоненти за освітньою програмою»: 

1) Основи конструювання машин для підводного видобутку твердих корисних копалин; 

2) Розрахунок і конструювання гірничих машин для видобутку корисних копалин; 

https://gmi.nmu.org.ua/ua/stakeholders/Vidguk/index.php


3) Курсовий проект з розрахунку та конструювання гірничих машин для видобутку 

корисних копалин. 

 

Результати голосування:  

– "За" – 7 голосів (Заболотний К.С., Запара Є.С., Бондаренко А.О., Москальова Т.В., 

Кухар В.Ю., Полушина М.В., Тарасов В.І.); 

– "Проти" – немає; 

– "Утрималися" – немає. 

 

 

 

Голова методичної комісії  

докт. техн. наук, проф.   К.С. Заболотний 

 

 

Секретар, к.т.н., доц.   Т.В. Москальова 

  



Додаток № 2 до протоколу № 3  від 21.02.2020 р. 

розширеного засідання науково-методичної комісії  

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

Зауваження стейкхолдерів до проєкту освітньо-професійної програми вищої освіти 

«Гірничі машини та комплекси» для магістрів 2020 року вступу спеціальності 

133 Галузеве машинобудування галузі знань 13 Механічна інженерія 

№ 

п/п 
Стейкхолдер Пропозиція Результат обговорення 

1 Директор проєктно-

конструкторського 

технологічного 

інституту ПАТ 

«Дніпроважмаш» 

Ю.О.Драгомирецький 

1. Для підвищення ефективності 

ОПП пропоную дисципліни, в 

яких вивчають гірничі машини 

сфокусувати окремим блоком, 

що акцентує особливості 

програми навчання.  

2. Пропоную розширити перелік 

вибіркових дисциплін. 

В НТУ «ДП», починаючи з 

2020 р. блочну систему 

вибору дисциплін скасовано. 

Відповідно до «Положення 

про формування переліку та 

обрання навчальних 

дисциплін здобувачами вищої 

освіти Національного 

технічного університету 

«Дніпровська політехніка», 

затв. 17.01.2020р,. студент має 

право формувати 

індивідуальну траєкторію 

навчання самостійно, 

обираючи дисципліни із 

загального переліку 

вибіркових дисциплін в межах 

факультету.  

2 Директор  

ТОВ «АНА-ТЕМС» 

С.М. Базарний 

Дисципліни вільного вибору 

студентів спрямовані на 

забезпечення загальних і 

спеціальних компетенцій за 

спеціальністю. Тому обмежити 

студентам вибір дисциплін двома 

блоками, які пропонує кафедра, з 

нашої точки зору не вірно. 

3 Завідувач відділом 

механіки машин і 

процесів переробки 

мінеральної сировини 

ІГТМ В.П. Надутий 

Для підвищення ефективності 

ОПП пропоную дисципліни, в 

яких вивчають гірничі машини, 

навчання виділити в окремий 

блок – фокус програми. 

 

Дисципліни, що формують 

компетенції фокусу програми 

в ОПП 2020 р. будуть зібрані в 

обов’язковій частині в розділі 

«Спеціальні освітні 

компоненти за освітньою 

програмою»: 

1. Основи конструювання 

машин для підводного видо-

бутку твердих корисних 

копалин; 

2. Розрахунок і констру-

ювання гірничих машин для 

видобутку корисних копалин; 

3. Курсовий проект з 

розрахунку та конструювання  

гірничих машин для  

видобутку корисних копалин 

 
Голова методичної комісії  

докт. техн. наук, проф.   К.С. Заболотний 

 

 

Секретар, к.т.н., доц.   Т.В. Москальова 


