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

спеціальності 144 Теплоенергетика, спеціалізація Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях, 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

на 2021 рік  

 

№ 
Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження / пропозиції 

Автор (ри) пропозиції Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1.  ОП 06 Техніко-

економічні основи 

проектування 

мембранних установок 

підготовки води 

В.С. Льовшин (начальник 

цеху водообробки Одеського 

припортового заводу) 

«Вважаю важливим при підготовці 

фахівців з технологій теплоносіїв на 

ТЕС та промислових підприємствах 

формувати компетентності, 

теоретичні знання та отримувати 

практичний досвід з проектування та 

експлуатації сучасних мембранних 

установок підготовки води» 

Враховано. 

До переліку компетентностей та результатів навчання 

освітньої компоненти «ОП06 Техніко-економічні основи 

проектування мембранних установок підготовки води» 

внесені наступні: 

СК1. Здатність застосовувати та удосконалювати математичні 

та  комп’ютерні  моделі,  наукові  і  технічні  методи  та  

сучасне комп'ютерне програмне забезпечення для розв'язання  

складних інженерних задач в теплоенергетиці. 

СК10. Здатність використовувати математичні методи 

побудови та аналізу моделей установок та процесів, що 

описують фізико-хімічні перетворення у теплоносіях ТЕС 

ПРН 18. Вміти виконувати теоретичні і розрахунково-

експериментальні дослідження і вирішення науково-

технічних задач в галузі підготовки та моніторингу 

теплоносіїв ТЕС 

ПРН19. Вміти проектувати системи підготовки теплоносіїв з 

метою забезпечення їх надійності, стійкості, довговічності і 

безпеки ТЕС 
2.  Е Спеціальні 

компетентності 

F Програмні результати 

навчання 

В.М. Бондаренко, к.т.н. 

(заступник генерального 

директора Рівненської АЕС) 

«Фахівці технологічних  напрямків 

діяльності повинні володіти 

знаннями та вміннями, пов’язаними з 

техніко-економічною оцінкою 

прийнятих рішень при проектуванні 

та експлуатації, зокрема 

енергообладнання та 

водопідготовчих установок. Вважаю 

за доцільне додати до дисциплін 

Враховано. 

Внесені зміни до формулювань: 

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками  інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності) , в тому числі іноземною 

мовою. 

СК4. Здатність  управляти  робочими  процесами  та  приймати 

ефективні  рішення  у  сфері  теплоенергетики,  беручи  до  



економічного спрямування 

компетенції та результати навчання з 

розрахунку економічного ефекту від 

впровадження новітніх технологій та 

обладнання в енергетиці» 

уваги соціальні,  економічні,  комерційні,  правові,  та  

екологічні аспекти. 

ПРН 3. (У/Н) Розробляти і реалізовувати проекти у  сфері 

теплоенергетики з урахуванням цілей,  прогнозів, обмежень та 

ризиків і беручи до уваги технологічні, законодавчі, соціальні, 

економічні, екологічні та інші аспекти.  

 

Компетентності та результати навчання додані до освітньої 

компоненти: 

ОП06 Техніко-економічні основи проектування мембранних 

установок підготовки води 

3.  Е Спеціальні 

компетентності. 

F Програмні результати 

навчання 

В.П. Кишневський, 

професор, д.т.н. (зав.кафедри 

технології води та палива, 

ОНПУ) 

«Вважаю за доцільне додати до 

освітньої програми компетентностей 

та результатів навчання, які 

допоможуть пошукувачам зрозуміти, 

що ця освітня програма направлена  

вивчення класичних та новітніх 

технологій у водопідготовці та 

палива на ТЕС під час навчання, 

формуванню впевненості щодо 

необхідності спеціалізації та фахових 

знань в обраній галузі, перспективам 

працевлаштування» 

Враховано. 

Внесені зміни в формулюваннях компетентностей та 

результатів навчання: 

СК8. Здатність виконувати аналіз стану та складу теплоносіїв, 

ефективно  відтворювати та використовувати основні 

закономірності, які описують поведінку домішок в тракті ТЕС 

СК9. Здатність проводити оцінку якості функціонування 

систем моніторингу та керування процесами обробки 

теплоносіїв ТЕС 

СК10. Здатність використовувати математичні методи 

побудови та аналізу моделей установок та процесів, що 

описують фізико-хімічні перетворення у теплоносіях ТЕС 

ПРН 18. Вміти виконувати теоретичні і розрахунково-

експериментальні дослідження і вирішення науково-

технічних задач в галузі підготовки та моніторингу 

теплоносіїв ТЕС 

ПРН19. Вміти проектувати системи підготовки теплоносіїв з 

метою забезпечення їх надійності, стійкості, довговічності і 

безпеки ТЕС 

Більша увага буде приділена цим питання в ході практичної 

підготовки: 

Виробнича практика  

Переддипломна практика. 



4.  Компетенції та 

результати навчання 

вибіркових дисциплін 

професійного 

спрямування 

А.П. Мироненко (лаборант 

хіманалізу хімічного цеху 

Запорізької АЕС) 

 

Випускниця кафедри ТВП 

(ст. гр. ТЕ 1003, магістр, 

випуск 2005 р.) 

Пропоную зміни до формулювань 

спеціальних компетенцій та 

результатів навчання таких 

дисциплін: 
САПР та використання ЕОМ в 

розрахунках та проектуванні ВПУ 

Корекційна обробка теплоносіїв ТЕС 

Враховано. 

Внесені зміни в ОПП - формулювання спеціальних 

компетенцій та результатів навчання для дисциплін : 
ВП09 САПР та використання ЕОМ в розрахунках та проектуванні 

ВПУ 

ВП06 Корекційна обробка теплоносіїв ТЕС 

5.  ВП12 Сучасні методи 

дослідження 

іонообмінних матеріалів 

К.О. Сова, аспірант1 року 

навчання  кафедри технології 

води та палива 

(наук.керівник д.т.н., проф. 

Козлов І.Л.) 

 

Випускниця кафедри ТВП 

(ст. гр. ТЕ 1403, магістр, 

випуск 2019 р.) 

«Доцільно внести до освітньої 

компоненти ВП12 Сучасні методи 

дослідження іонообмінних 

матеріалів» результатів навчання із 

отриманням інформації з іноземних 

джерел, зокрема каталогів фірм-

виробників іонітів та презентацій». 

Враховано. 

Додано до компетентностей: 
К3. Здатність отримувати інформацію з джерел іноземними мовами  

(англійською, іспанською тощо) щодо властивостей іонітів 
В робочій навчальній програмі дисципліни ВП12 Сучасні 

методи дослідження іонообмінних матеріалів в перелік тем 

лекцій включена тема «Отримання інформації щодо 

властивостей іонітів з іноземних джерел (презентації фірм-

виробників, каталоги нових марок іонітів тощо)» 
 


