
Показники що визначають кваліфікацію  
к.т.н., доц. Романця Т.П. за 2016-20 рр. 

 

 

10) організаційна робота у закладах освіти на 
посадах керівника (заступника керівника) за-
кладу освіти/інституту/факультету/відділення 
(наукової установи)/ філії/кафедри або іншо-
го відповідального за підготовку здобувачів 
вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління 
(відділу) /лабораторії/іншого навчально-
наукового (інноваційного) структурного під-
розділу/вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту)/відповідального сек-
ретаря приймальної комісії та його заступни-
ка; 

Завідувач навчально-науково-виробничої лабораторії 
відновлювальних джерел енергії з 12.02.2019 р. 

14) керівництво студентом, який зайняв при-
зове місце на I етапі Всеукраїнської студент-
ської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу  
студентських наукових робіт), або робота у 
складі організаційного комітету/журі Всеук-
раїнської студентської олімпіади (Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових ро-
біт), або керівництво постійно діючим студе-
нтським науковим гуртком/проблемною гру-
пою; керівництво студентом, який став при-
зером або лауреатом Міжнародних мистець-
ких конкурсів, фестивалів та проектів, робота 
у складі організаційного комітету або у скла-
ді журі міжнародних мистецьких конкурсів, 
інших культурно-мистецьких проектів; керів-
ництво студентом, який брав участь в Олім-
пійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній 
та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті сві-
ту, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 
світу та Європи, чемпіонаті України; вико-
нання обов’язків тренера, помічника тренера 
національної збірної команди України з видів 
спорту; 
виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеук-
раїнських змагань; керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі організаційного 
комітету, суддівського корпусу; 

1. Робота у складі організаційного комітету II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з спеціальнос-
ті «Обладнання легкої промисловості та побутового 
обслуговування», 26-28 квітня 2017 р. та 25-27 квітня 
2018 р. 
2. Робота у складі організаційного комітету ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади "Обладнання легкої проми-
словості та побутового обслуговування", 9-11 квітня 
2019 р. 

16) участь у професійних об’єднаннях за спе-
ціальністю; 

Дійсний член Громадського об’єднання «Українське 
товариство теплових насосів і зберігання енергії» 

18) наукове консультування установ, підпри-
ємств, організацій протягом не менше двох 
років. 

1. Наукове консультування ТзОВ «Фабрика дерева». 
Договори про надання послуг №21/06-2016, 2017 

 


