
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 

«Освітньо-професійної програми зі спеціальності 143 «Атомна енергетика», спеціалізація «Радіаційний контроль та моніторинг на 

атомних станціях» магістр на 2021 рік провадження освітньої діяльності 

 

№ Назва,номер 

пункту,підпункту,до 

якого пропонуються 

зауваження/пропозиції 

Автор (ри) 

пропозиції 
Зауваження / пропозиції Враховане / відхилене 

1. Преамбула.  

Розділ «Рецензії-відгуки 

зовнішніх стейкхолдерів» 

В.П.Кравченко 

(професор, 

зав.кафедри атомних 

електричних 

станцій) 

Внести до списку 

стейкхолдерів замість проф. 

Пристера Б.С. професора 

Коваленка Г.Д. 

Враховано: До списку стейкхолдерів внесено 

професора, доктора физ.мат.наук, директора Інституту 

високих енергій і ядерної фізики ННЦ ХФТІ 

Коваленка Г.Д. (за згодою) 

2. Вступ В.О.Дубковський 

(професор кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Виключити із списку 

структурних підрозділів, на 

які поширюється ОП, 
Навчально-науковий Українсько-

німецький інститут(УНІ), 

Навчально-науковий Українсько-

іспанський інститут(УІІ), 

Навчально-науковий Українсько-

польський інститут (УПІ). 

 

Враховано за рекомендацією навчально-методичного 

відділу ОНПУ 

3 Опис предметної області О.В.Корольов 

(професор кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Відредагувати формулювання Виконано з таким формулюванням: 
«Об’єкти вивчення та діяльності: нейтронно-фізичні, 

радіаційні, теплові,гідравлічні та хімічні процеси в ядерних 

реакторах, процеси вироблення, перетворення, 

використання електричної, теплової енергії, експлуатація, 

подовження строку та зняття з експлуатації АЕС, 

поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим 

ядерним паливом, аналіз та забезпечення ядерної та 

радіаційної безпеки. 

Цілі навчання (очікуване застосування набутих 

компетентностей): набувачі компетентності мають 



забезпечити виконання інженерних завдань, пов’язаних з 

використанням технологій, методів та засобів радіаційного 

контролю і моніторингу на АЕС, удосконаленням систем 

радіаційного контролю та моніторингу, а також завдань 

щодо забезпечення радіаційної безпеки ядерних 

енергоустановок, бути готовими проводити  дослідження та 

дозиметричне обстеження стану навколишнього 

середовища та обладнання, проводити наставницьку та 

викладацьку діяльність. 

Теоретичний зміст предметної області: основи атомної, 

ядерної та нейтронної фізики, фізико-хімічні процеси в 

матеріалах та технологічних системах і елементах 

устаткування ядерних енергетичних установок та 

допоміжного обладнання, особливості взаємодії іонізуючих 

випромінювань з речовиною, основи дозиметрії та захисту 

від іонізуючих випромінювань, основи автоматизованого 

контролю радіаційної обстановки. 

Методи, методики та технології розрахунків процесів в 

ядерних реакторах та в обладнанні ядерно-енергетичного 

комплексу, у довкіллі, розробка програм та планів 

проведення дозиметричного, радіометричного, 

спектрометричного контролю з використанням сучасного 

обладнання та  інженерних комп’ютерних програм. 

Інструменти та обладнання: засоби, пристрої, системи, 

програмно-технічний інструментарій, розрахункові коди  

моделювання та обробки даних щодо об’єктів діяльності» 

4 4.3.Структурно-логічна 

схема ОП 

О.Ю.Погосов 

(професор кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Привести ту частину 

структурно-логічної схеми, 

яка відноситься до 

спеціальностей В302 і В303, 

ВП02 і ВП14, у відповідність 

до навчального плану 2021 

року та пункту 4.2.1 ОП   

Виконано: Приведено у відповідність до навчального 

плану на 2021 рік та пункту 4.2.1 ОП 

5 Фокус освітньої програми В.С.Кіров (професор 

кафедри атомних 

Відредагувати формулювання Виконано з таким формулюванням: «Програма за 

спеціалізацією «Радіаційний контроль та моніторинг на 

атомних електростанціях» спрямована на застосування на 



електричних 

станцій) 

практиці одержаних знань для забезпечення і подальшого 

підвищення радіаційної  безпеки атомних електричних 

станцій з урахуванням потенційно можливого впливу АЕС 

на людину і навколишнє середовище, а також на 

забезпечення надійного контролю і моніторингу 

радіаційного стану навколишнього середовища та 

обладнання АЕС» 

6 Інформаційний додаток 

до ОП – Співвідношення 

компетентностей, 

результатів навчання  

до вибіркових освітніх 

компонентів 

 

С.В.Барбашев 

(професор кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Привести у відповідність до 

навчального плану 2021 року 

та пункту 4.2.1 ОП розділи, які 

відносяться до спеціальностей 

В302 і В303, ВП02 і ВП14. 

Усунути помилки в тексті 

пунктів «Компетентності» та 

«Результати навчання». 

Замінити формулювання 

«Результатів навчання» РН1 

щодо дисципліни ВП05 

«Методи оцінювання 

радіаційних ризиків» 

Виконано: Приведено у відповідність до навчального 

плану на 2021 рік та пункту 4.2.1 ОП. 

Формулювання «Результатів навчання» РН1 щодо 

дисципліни ВП05 «Методи оцінювання радіаційних 

ризиків» виконано наступним чином: 
«РН1. Володіння методами оцінювання радіаційних ризиків 

на підставі аналітичних та інформаційно-технологічних 

підходів до оцінювання радіаційної ситуації на АЕС та в 

навколишньому середовищі» 

7 Професійна кваліфікація В.І.Скалозубов 

(професор кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Виключити із списку 

професій, за якими 

випускники, які одержали 

спеціальність «Атомна 

енергетика» і спеціалізацію 

«Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

станціях» професії, можуть 

працювати, професії, які не 

відповідають одержаним 

результатам навчання 

Враховано:  Із списку виключено професії  

КП 2111.2 Термодинамік  

КП 2143.2 Інженер з режимів оперативно-

диспетчерської служби  

КП 2143.2 Інженер із засобів диспетчерського і 

технологічного керування  

КП 2149.2 Інженер з експлуатації гідротехнічних 

споруд атомної електростанції  

КП 2145.2 Інженер з технічної діагностики котельного 

і турбінного устаткування  

КП 2145.2 ЗКППТР 22460 Інженер з управління 

турбіною атомної станції  

КП 2143.2 Інженер із засобів диспетчерського і 

технологічного керування  



КП 2213.2 Інженер станції насосної (групи станцій)  

КП 8162  ЗКППТР 13931 Машиніст-обхідник з 

турбінного устаткування  

КП 8161  ЗКППТР 13575  Машиніст блочного щита 

керування агрегатами (парогенератор-турбіна)  

КП 8161 ЗКППТР 13577 Машиніст блочної системи 

керування агрегатами (котел-турбіна)  

КП 8161 ЗКППТР 13658 Машиніст газотурбінних 

установок  

КП 8161  ЗКППТР 14415 Машиніст енергоблока 

КП 8161 ЗКППТР 16068 Оператор теплових мереж  

КП 8161 ЗКППТР 16087 Оператор транспортно-

технологічного устаткування реакторного відділення 

8 4.2.1 Перелік 

компонентів ОП 

 

Ю.І.Висоцький 

(доцент кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Привести у відповідність до 

навчального плану 2021 року 

розділи 2.1 та 2.2 щодо 

спеціальностей В302 і В303, 

ВП02 і ВП14 (замінити 

місцями) 

Виконано: Приведено у відповідність до навчального 

плану на 2021 рік 

9 Особливості та 

відмінності 

О.Є.Зотєєв (доцент 

кафедри атомних 

електричних 

станцій) 

Відредагувати формулювання 

розділу та додати англійську 

та французьку мови, з якими 

здобувачі вищої освіти мають 

можливість брати участь у 

програмах міжнародної 

академічної мобільності 

Виконано з таким формулюванням: «Здобувачі вищої 

освіти за цією освітньою програмою мають можливість 

брати участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується 

англійською, французькою, німецькою, польською, 

іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної 

компетентності В2» 

 

10 Підходи до викладання та  

навчання 
О.О.Чулкін (доцент 

кафедри атомних 

електричних 

станцій) 

Відредагувати формулювання Виконано з таким формулюванням: «Лекції, 

мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні 

роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних 

проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням 

підручників, конспектів, науково-технічної літератури, 

участь у групах з розробки проектів, консультації із 

викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи магістра 



під постійним керівництвом наукового керівника, 

консультації з фахівцями енергетичної галузі. Самостійна 

робота, види та теми якої визначаються в робочій 

навчальній програмі дисципліни. 

Проведення наукових досліджень та експериментів» 

11 Система оцінювання І.О.Івахненко 

(доцент кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Внести до переліку видів 

оцінювання «залік» і 

виключити «презентації» 

Виконано з таким формулюванням: «Екзамени,заліки, 

лабораторні звіти, поточний контроль, розрахунково-

графічні, курсові роботи і проекти. Захист переддипломної 

практики та кваліфікаційної роботи» 

12 Спеціальні  

компетентності 
В.М.Колиханов 

(ст.викл. кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Відредагувати формулювання 

пунктів 

СК2,СК3,СК5,СК7,СК10,СК11 

Виконано з таким формулюванням: 
СК 2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи, технології та процедури для вирішення інженерних 

завдань при проектуванні та експлуатації протирадіаційних 

засобів необхідних атомно-енергетичному комплексу. 

СК 3. Здатність вивчати та визначити проблему і 

ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з 

охороною природи, сталим розвитком, здоров'ям людини, 

надійністю і безпекою при експлуатації енергетичного 

обладнання, та з оцінками потенційної радіаційної 

небезпеки в галузі атомної енергетики. 

СК 5. Здатність презентувати результати виконання науково-

дослідницьких робіт для представників різних професійних 

груп, демонструвати розуміння нормативно-правових актів, 

норм (першочергово, норм радіаційної безпеки), правил и 

стандартів, а також обізнаність в питаннях інтелектуальної 

власності та авторського права в галузі атомної енергетики. 

СК 7. Здатність використовувати математичні методи 

побудови та аналізу схем та моделей обладнання та 

технологічних процесів з оглядом на радіаційну безпеку. 

СК 10. Здатність проводити наукові дослідження в галузі 

радіаційної безпеки АЕС та виконувати обробку їх 

результатів. СК 11.Здатність виконувати роботи, пов’язані з 

проектуванням та розрахунковим  аналізом технічних 

рішень, спрямованих на удосконалення устаткування АЕС, і 

першочергово,  задля забезпечення радіаційної безпеки. 



13 Програмні результати 

навчання 
І.О.Аретинська           

(ст.викл. кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Відредагувати формулювання 

пунктів 

ПРН1,ВРН3,ВРН5,ВРН6,ВРН7 

Виконано з таким формулюванням: 
ПРН1. (У, К) Вміти застосовувати принципи та методи 

ефективного використання інформації  у роботі з 

документами за професійним спрямуванням, 

використовувати комунікаційні технології для 

підтримування гармонійних ділових та особистісних 

контактів, як передумову ділового успіху.  

ВРН 3. (З,У/Н) Здійснювати поточний моніторинг роботи 

обладнання АЕС (в тому числі і першочергово, 

радіаційного).  

ВРН 5. (З,У) Виконувати теоретичні і розрахунково-

експериментальні завдання, пов’язані з оцінкою 

радіаційного стану навколишнього середовища та 

обладнання АЕС з урахуванням відповідного залишкового 

ресурсу експлуатації.  

ВРН 6. (З,У,ВА) Виконувати розрахунковий аналіз 

показників безпеки елементів та систем, що експлуатуються 

на АЕС, в інтересах наукових організацій та  підприємств в 

галузі атомної енергетики. 

ВРН 7. (У) Вміти  демонструвати професійну майстерність і 

дослідницькі  навички в сфері професійної діяльності. 

14 Інформаційний додаток 

до ОП – Співвідношення 

компетентностей, 

результатів навчання  

до вибіркових освітніх 

компонентів 

 

Я.О.Комарова 

(ст.викл. кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

Текст розділу «Результати 

навчання» щодо спеціальності 

ВП08 «Ситуації опромінення і 

аналіз безпеки» доповнити 

словами «…задля забезпечення 

радіаційної безпеки 

навколишнього середовища, 

населення та персоналу АЕС» 

Виконано з таким формулюванням «Результатів 

навчання» щодо дисципліни «Ситуації опромінення і 

аналіз безпеки»: 

«РН 1. Знати та вміти аналізувати ситуації опромінення 

задля забезпечення радіаційної безпеки навколишнього 

середовища, населення та персоналу АЕС» 

15 Інформаційний додаток 

до ОП – Співвідношення 

компетентностей, 

результатів навчання  

до вибіркових освітніх 

компонентів 

Н.С.Гладун 

(студентка кафедри 

атомних 

електричних 

станцій) 

В пункті щодо дисципліни 

ВП11 «Міграція радіонуклідів 

у довкіллі» в розділі 

«Компетентності» виключити 

пункт К3 і додати пункт К7, а 

в тексті розділу «Результати 

Виконано: 

Замість пункту К3 включений  пункт К7: 

«К7. Здатність аналізувати фізичні процеси, притаманні 

всім етапам загальної технології отримання електричної 

енергії на АЕС, контролювати режимні та дозиметричні 

параметри і забезпечувати їх належні значення» 

Пункт «Результати навчання» викладений у такий редакції: 



 навчання» сказати про 
прогнозування ризиків для 

населення  

«РН1. Володіння основами проведення аналізу міграції 

радіонуклідів з використанням сучасних методів обробки 

інформації і прогнозування ризиків для населення та 

довкілля» 
 

17 Освітньо-професійна 

програма 

«Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

електростанціях» 

А.В.Шевчик (ЗАЕС 

батько студента) 

Зауважень та пропозицій 

немає 
 

18 Освітньо-професійна 

програма 

«Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

електростанціях» 

Г.Д.Коваленко 

(директор Інституту 

фізики високих 

енергій і ядерної 

фізики ННЦ ХФТІ 

НАН України, д.ф.-

м.н., професор) 

Освітньо-професійну програму 

«Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

електростанціях» пропоную 

розширити не тільки на АЕС, але 

і на інші ядерно-фізичні 

установки 

Пропозиція буде врахована в наступних редакціях 

ОПП 

19 Освітньо-професійна 

програма 

«Радіаційний контроль та 

моніторинг на атомних 

електростанціях» 

І.О.Косінова 

(директор 

департаменту 

управління 

персоналом  

ДП "НАЕК 

"Енергоатом") 

Недостатньо повне охоплення 

дисциплін, які враховують 

питання забезпечення, 

контролю та управління 

радіаційною безпекою на АЕС 

і в навколишньому середовищі 

як при штатній роботі, так і в 

аварійних ситуаціях. 

Пропоную переглянути 

перелік навчальних дисциплін 

загальної підготовки і 

професійної підготовки, 

включаючи вибіркові 

дисципліни, у бік більшої 

направленості у спеціалізацію.  

Пропозиція буде врахована в наступних редакціях 

ОПП 

 

 


