
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми провадження освітньої 

діяльності зі спеціальності 143 Атомна енергетика, спеціалізація Технології та моніторинг теплоносіїв на атомних електростанціях, 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

на 2021 рік  

№ 

Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження / 

пропозиції 

Автор (ри) пропозиції Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1.  Е Спеціальні 

компетентності 

В.М. Бондаренко, к.т.н. 

(заступник генерального 

директора Рівненської АЕС) 

«При підготовці працівників-

практиків підрозділів поводження з 

теплоносіями та радіоактивними 

відходами необхідно більше уваги 

приділяти питанням захисту 

навколишнього середовища від 

виходу технологічних відходів, які 

містять небезпечні речовини, та 

забезпечення безпеки персоналу» 

Враховано. 

Внесені зміни в формулюваннях загальних та спеціальних 

компетенцій: 

ЗК13(АВ). Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

СК2. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з 

підвищення надійності та ядерно-радіаційної безпеки при 

проектуванні та експлуатації обладнання атомно-

енергетичного комплексу. 
СК15. Здатність виконувати аналіз стану та складу теплоносіїв, 

обладнання з переробки  радіоактивних відходів АЕС, 

використовувати методи аналізу установок та процесів, що 

реалізують фізико-хімічні перетворення у теплоносіях АЕС. 

СК16. Здатність проводити розрахунки, пов’язані з 

удосконаленням технологій обробки теплоносіїв, водно-

хімічних режимів та поводження з радіоактивними відходами 

АЕС 

ПРН22.(З) Знати наслідки експлуатації обладнання об’єктів 

атомної енергетика і аспекти врахування їх щодо  безпеки праці 

персоналу, а також характеристики, сферу застосування та 

обмеження обладнання, матеріалів та технологій, що 

використовуються при вирішенні завдань технологій 

теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами 

В робочих програмах навчальних дисциплін фахової 

підготовки внесені зміни до лекційного матеріалу: 

ОП19 Кондиціювання теплоносіїв та спецводоочистки АЕС 

ОП20 Надійність та нормативна база поводження з 

радіоактивними відходами. 



2.  F Програмні 

результати навчання 

І.Б. Литвиненко (начальник 

хімічного цеху Южно-

Української АЕС) 

«Працівники повинні знати, 

розуміти і застосовувати нормативні 

документи, стандарти інженерної 

практики і техніки безпеки при 

вирішенні професійних завдань 

технологій теплоносіїв та 

поводженні з радіоактивними 

відходами. Володіти як 

вітчизняними, так і світовими 

стандартами інженерної практики» 

Враховано. 

Внесені зміни в формулюваннях результатів навчання: 

ПРН9 (З, У/Н). Знати, розуміти і застосовувати нормативні 

документи. Стандарти інженерної практики і правила техніки 

безпеки при вирішенні професійних завдань технологій 

теплоносіїв та поводженні з радіоактивними відходами. 

ПРН15 (К, ВА). Вміти обмінюватися інформацією, ідеями, 

проблемами та рішеннями з інженерним співтовариством і 

суспільством загалом, доносити до фахівців і нефахівців 

результати досліджень і суджень, які відображають відповідні 

технічні, соціальні та етичні проблеми. 

ПРН17. Презентувати та обговорювати проблеми атомної 

енергетики, результати досліджень і розробок державною та 

іноземною мовами. 

В робочих програмах навчальних дисциплін фахової 

підготовки внесені зміни до лекційного матеріалу: 

ОП20 Надійність та нормативна база поводження з 

радіоактивними відходами 

3.  1.4.Перелік 

компонентів ОПП 

В.П. Кишневський, професор, 

д.т.н. (зав.кафедри технології 

води та палива, ОНПУ) 

«Вважаю, що майбутнім фахівцям 

необхідно збільшити кількість 

годин для проходження практики в 

умовах виробництва, щоб вони 

могли визначитися з майбутнім 

місцем роботи і зрозуміти, до якої 

категорії діяльності вони мають 

схильність і хочуть працювати в 

майбутньому. 

Враховано: 

З 2021 р. в навчальних планах підготовки бакалаврів наявні два 

види практичної підготовки: 

П01 Виробнича практика 

П02 Переддипломна практика 

Виробничу та переддипломну практику здобувачі вищої освіти 

проходять на підприємствах, з якими кафедра ТВП має 

договори про співпрацю. 

У період проходження практики здобувачі вищої освіти мають 

можливість консультуватись у провідних фахівців щодо 

виконання кваліфікаційної роботи. 

Щодо «збільшення кількості годин для проходження практики 

…» - пропозиція на розгляді. 



4.  Структурно-логічна 

схема ОПП бакалавра. 

В.І. Ковальчук, к.т.н., доцент 

(доцент кафедри технології 

води та палива, ОНПУ) 

«Вважаю за доцільне в вибірковій 

частині структурно-логічної 

послідовності розширення в 7, 8 

семестрах кількості освітніх 

компонент професійної підготовки 

для можливості орієнтації 

випускників для подальшої 

спеціалізації.» 

Враховано. 

В рамках правил вивчення вибіркових дисциплін здобувачами 

вищої освіти запропоновані дисципліни для орієнтації 

випускників за спеціалізаціями, зокрема: 

ВП36 Системи збору, переробки та зберігання радіоактивних 

відходів 

ВП31 Захист від іонізуючого випромінювання/ 

ВП32 Теорія ризиків і принцип АLARA 

ВП33 Ядерне паливо та поводження з радіоактивними 

відходами. 
5.  ОП19 Кондиціювання 

теплоносіїв та 

спецводоочистки АЕС 

Куба І.Ю., інженер 1 кат. 

Відділу експериментальних 

досліджень Відділу науково-

технічної підтримки у м. Одеса 

ВП Науково-технічний центр 

ДП НАЕК «Енергоатом» 

 

Випускник кафедри ТВП 

2016 р., магістр, гр. ТЕ 1203 

«Вважаю за важливе збільшити 

кількість компетенцій та результатів 

навчання та кількість навчальних 

годин для вивчення цієї дисципліни, 

зокрема звернути увагу на 

перспективи застосування 

мембранних методів підготовки 

теплоносіїв в енергетиці та 

промисловості» 

Враховано. 

Додані компетенція та результат навчання: 

СК15. Здатність виконувати аналіз стану та складу теплоносіїв, 

обладнання з переробки  радіоактивних відходів АЕС, 

використовувати методи аналізу установок та процесів, що 

реалізують фізико-хімічні перетворення у теплоносіях АЕС. 

ПРН22.(З) Знати наслідки експлуатації обладнання 

об’єктів атомної енергетика і аспекти врахування їх щодо  

безпеки праці персоналу, а також характеристики, сферу 

застосування та обмеження обладнання, матеріалів та 

технологій, що використовуються при вирішенні завдань 

технологій теплоносіїв та поводження з радіоактивними 

відходами 
 

Щодо «збільшення кількості годин» - пропозиція на розгляді. 

6.  F Програмні 

результати навчання 

В.В. Сєров, магістрант 

кафедри технології води та 

палива (2020 р. вступу) 

«Доцільно внести до освітніх 

компонент підготовки бакалаврів 

результат навчання щодо знань про 

наслідки експлуатації обладнання 

АЕС і врахування їх щодо  безпеки 

праці персоналу, а також 

характеристики, сферу застосування 

та обмеження обладнання, 

матеріалів та технологій» 

Враховано. 

До переліку результатів навчання, які набуває бакалавр (табл. 

5.3) додати: 

ПРН22.(З) Знати наслідки експлуатації обладнання об’єктів 

атомної енергетика і аспекти врахування їх щодо  безпеки праці 

персоналу, а також характеристики, сферу застосування та 

обмеження обладнання, матеріалів та технологій, що 

використовуються при вирішенні завдань технологій 

теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами 

 

 


