
Звіт 
 за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 

Освітньо-професійної програми зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», 
 спеціалізація «Теплоенергетика та менеджмент енергозбереження» 

 на 2021 рік провадження освітньої діяльності 
 
№ Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 
пропонуються 
зауваження / 
пропозиції

Автор (ри) пропозиції Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1. ОК ПП02 
«Переддипломна 
практика» 

 

Михайлов Олександр 
Вікторович (Директор КП 
Одеська ТЕЦ2») 
 
 

Вважаю, що майбутнім  
фахівцям необхідно 
збільшити  кількість годин 
для проходження практики в 
спеціалізованих організаціях, 
щоб  вони могли поглибити 
свої знання та 
використовувати їх для 
конкретних задач. Це 
дозволить покращити їх 
конкурентну спроможність на 
ринку праці. 

Відхилене  
 
Переддипломну практику здобувачі вищої освіти 
проходять в установах, з якими ОНПУ має 
договори про співпрацю. Фахівці випускової 
кафедри завжди готові  до розглядання додаткових 
пропозицій.  Під час переддипломної практики 
використовуються активні методи навчання, 
технічні, імітаційні і наочні засоби навчання, 
вирішуються проблемні ситуації, проводяться 
інтерактивні заняття на виробництві, групові 
частково-пошукові дослідження, самооцінка знань, 
підготовка звіту з переддипломної практики із 
застосуванням інформаційних технологій.  У 
період проходження переддипломної практики 
здобувачі вищої освіти мають можливість 
консультуватись у провідних фахівців щодо 
виконання кваліфікаційної роботи з 
використанням обґрунтованих управлінських 
рішень задля забезпечення енергоефективності і 
прибутковості підприємства.  Щодо «збільшити 
кількість годин для проходження  практики в 
соціальних організаціях» - пропозиція на розгляді. 



2. ВЗ32 Основи 
фінансування та 
кредитування в 
енергетиці (Вибіркова 
компонента) 

 

Кушнірук Владислав Васильович
(2018 р. вступу) 

 Сучасні енергетичні комплекси
потребують ретельного фінансового
обґрунтування, пропоную внести
дисципліну «Основи фінансування та
кредитування в енергетиці» до
навчальних дисциплін професійно

 

ї
підготовки (Обов’язкова компонента)  

 
 

Враховано 
 

ОП21 Основи фінансування та кредитування в енергетиці 
(Обов’язкова компонента, навчальна дисципліни професійної 
підготовки) 

 

3. ОК Основи 
автоматики  
 

Іщенко Павел Анатолієвич 
(Директор КБ 
ТЕПЛОЕНЕРГО) 
 
 

Для ефективне і якісної роботи 
енергетичного обладнання головну 
роль відіграють процеси управління 
і автоматизації енергетичним 
комплексом. Для поліпшення знань 
здобувачів в даній області 
пропоную збільшити обсяг даної 
дисципліни, питання автоматизації є 
ключовими для правильної роботи 
енергетичних систем. 

Враховано 
 
ОК ОП07 Основи автоматики  
4,5 кредиту 
лекцій 30 годин 
практичні занятті -30 годин 
 
 

4. Форма атестації 
бакалавров 

Татарчук Володимир 
Олександрович 
Начальник Відділу реалізації 
проектів маневрової генерації 
та акумулюючих потужностей 
«ДП Вуглесинтезгаз України» 
 

В вимогах до кваліфікаційної роботи 
було би доцільно вказати обсяг 
кваліфікаційної бакалаврської роботи  

Враховано 
Регламент обсягу (кількість сторінок та листів графічної 
частини) та структура роботи у відповідності до 
затвердженого Положення щодо оформлення кваліфікаційних 
робіт здобувачів вищої освіти рівня бакалавр: 50-60 сторінок 
пояснювальної записки, не менш ніж 3 листів графічної 
частини формату А1 

 

 


