
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, 

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 (фахові, 

предметні) 

компетентності 

В.С. Льовшин (начальник цеху 

водообробки Одеського 

припортового заводу) 

«Вважаю важливим при підготовці 

працівників підрозділів поводження з 

теплоносіями на ТЕС та промислових 

підприємствах формувати 

компетентності як експлуатаційного, 

так і проектного спрямування» 

Враховано. 

СК3. Здатність проектувати та експлуатувати 

теплоенергетичне обладнання. 

СК5. Здатність  визначати,  досліджувати  та  розв’язувати  

проблеми  у  сфері теплоенергетики,  а  також  ідентифікувати  

обмеження,  включаючи  ті,  що  пов’язані  з інженерними  

аспектами і  проблемами охорони  природи,  сталого  розвитку,  

здоров'я  і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній 

галузі. 

Також в ОПП 2021 р. є дисципліни необхідного спрямування, в 

тому числі з вибіркової частини: 

ОП07 Основи автоматики; 

ОП15 Основи конструювання; 

ОП21 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці; 

ВП17 Монтаж та налагодження енергообладнання; 

ВП21 Водні режими  ТЕС; 

ВП30 Корозія енергообладнання ТЕС. 

2.  F Програмні результати 

навчання 

В.М. Бондаренко, к.т.н. 

(заступник генерального 

директора Рівненської АЕС) 

«Фахівці технологічних  напрямків 

діяльності повинні володіти 

вміннями раціонально 

організовувати процес керування 

системами вироблення теплоносіїв та 

підготовки палива. Також необхідно 

володіти  здатністю оцінювати 

шкідливі і небезпечні фактори при 

обслуговуванні технологічних 

систем. 

На це завжди треба звертати увагу і 

Враховано. 

Внесені зміни до формулювань: 

СК13. Здатність ставити технічні завдання, щодо розрахунків 

основного обладнання хімцехів теплових електростанцій та 

котелень, очищення стічних вод водопідготовки ТЕС 

СК14. Здатність складати рекомендації щодо зменшення 

витрат реагентів на обробку води та рекомендації щодо вибору 

раціональної схеми кондиціювання води реагентними та 

безреагентними методами, підготовку води теплових мереж 

ПРН6. Виявляти,  формулювати  і  вирішувати  інженерні  

завдання   у  теплоенергетиці; розуміти важливість нетехнічних 



цілеспрямовано формувати ці 

компетентності, а також звернути 

увагу на формування свідомого, 

екологічного ставлення майбутніх 

працівників до наслідків виробничої 

діяльності. 

(суспільство, здоров'я і безпека, навколишнє середовище, 

економіка і промисловість) обмежень. 

3.  ВП24 Виробництво та 

розподіл кондиційованої 

води 

А.П. Мироненко (лаборант 

хіманалізу хімічного цеху 

Запорізької АЕС) 

Бакалавр з теплоенергетики 

(ст. гр. ТЕ 1003, випуск 

2005 р.) 

Магістр з атомної енергетики 

випуск 2005 р.) 

Зауваження щодо формулювання 

«РН1 Вміти аналізувати сучасні 

технології кондиціювання 

теплоносіїв сучасними мембранними 

методами» 

Чому вибраний лише мембранний 

метод при кондиціюванні води? 

Враховано 

Внесені зміни у формулювання РН1. 

РН 1. (З) Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 

творчої та креативної діяльності, абстрактного та системного 

мислення у сфері проектування та експлуатації систем обробки 

та розподілення води. 

4.  Компетенції та 

результати навчання 

вибіркових дисциплін 

професійного 

спрямування 

А.П. Мироненко (лаборант 

хіманалізу хімічного цеху 

Запорізької АЕС) 

Бакалавр з теплоенергетики 

(ст. гр. ТЕ 1003, випуск 

2005 р.) 

Магістр з атомної енергетики 

випуск 2005 р.) 

Пропоную зміни до формулювань 

спеціальних компетенцій та 

результатів навчання таких 

дисциплін: 

Підготовка і контроль палива та 

мастил 

Хімконтроль на ТЕС 

Водні режими  ТЕС 

Корозія енергообладнання ТЕС 

Враховано. 

Внесені зміни в ОПП - формулювання спеціальних 

компетенцій та результатів навчання для дисциплін : 

ВП15 Підготовка і контроль палива та мастил 

ВП18 Хімконтроль на ТЕС 

ВП21 Водні режими ТЕС 

ВП30 Корозія енергообладнання ТЕС 

5.  4.1. Перелік компонентів 

ОПП 

І.Л. Козлов, професор, д.т.н. 

(професор 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: 

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 «збільшити кількість годин для проходження практики 

…» - пропозиція на розгляді. 



6.  Е Спеціальні 

компетентності. 

F Програмні результати 

навчання 

О.А. Дорож, к.т.н., доцент 

(доцент 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 буде сприяти 

поєднанню теорії та практики для 

майбутніх випускників, 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» 

Враховано. 

Внесені зміни в формулюваннях компетентностей та 

результатів навчання: 

СК4. Здатність виявляти, класифікувати і оцінювати 

ефективність систем і компонентів на основі використання 

аналітичних методів і методів  моделювання в 

теплоенергетичній галузі. 

СК5. Здатність  визначати,  досліджувати  та  розв’язувати  

проблеми  у  сфері теплоенергетики,  а  також  ідентифікувати  

обмеження,  включаючи  ті,  що  пов’язані  з інженерними  

аспектами  і  проблемами  охорони  природи,  сталого  розвитку,  

здоров'я  і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній 

галузі. 

ПРН8. Застосовувати передові досягнення електричної 

інженерії та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і 

процесів теплоенергетики. 

ПРН9. Вміти знаходити необхідну інформацію в технічній 

літературі, наукових базах даних та інших джерелах 

інформації, критично оцінювати і аналізувати її. 

Більша увага буде приділена цим питання в ході практичної 

підготовки: 

Виробнича практика  

Переддипломна практика. 
 


