
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 

освітньо-професійної програми зі спеціальності 143 «Атомна енергетика», магістр (за спеціалізацією Атомна енергетика) 

 на 2021 рік провадження освітньої діяльності 

№ Назва,номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження/пропозиції 

Автор (ри) 

пропозиції 

Зауваження / 

пропозиції 

Враховане / відхилене 

1.  
C  Придатність до 

працевлаштування  
 

І.О.Косінова 

(директор 

департаменту 

управління 

персоналом  

ДП "НАЕК 

"Енергоатом") 

     Замість: 
«Виконання 

посадових обов’язків 

на інженерних 

робочих місцях на 

АЕС, починаючи з 

первинних посад 

згідно штатного 

розпису, у науково-

дослідних інститутах і 

лабораторіях на 

підприємствах і 

установах, у тому 

числі в 

адміністративних і 

контрольно-

інспекційних 

організаціях та в 

професійно-

технічних, середніх і 

вищих навчальних 

закладах всіх форм 

власності. Самостійне 

працевлаштування», 

пропонується: 

 

Враховано: відредаговано щодо пропозиції 



«Виконання 

посадових 

обов’язків на 

інженерних 

робочих місцях, 

перш за все на АЕС, 

починаючи з 

первинних посад 

згідно штатного 

розпису, а також у 

науково-дослідних 

інститутах і 

лабораторіях на 

підприємствах і 

установах, у тому 

числі в 

адміністративних і 

контрольно-

інспекційних 

організаціях та в 

професійно-

технічних, середніх 

і вищих навчальних 

закладах всіх форм 

власності. 

Самостійне 

працевлаштування».  

 

.  
 

2. Е Програмні 

компетентності,  

спеціальні  

компетентності 

Є.В. Левченко 

(провідний інженер 

управління турбіною 

ВП ЗАЕС) 

 
СК8 Замість 

«Здатність проводити 

оцінку якості 

функціонування 

систем моніторингу та 

управління 

Враховано:  вираз замінено щодо пропозиції 



процесами, 

пов’язаними з 

експлуатацією АЕС» 

рекомендується: 

 
«Здатність 

проводити оцінку 

функціонування 

систем моніторингу 

та управління 

процесами, 

пов’язаними з 

експлуатацією АЕС, 

відповідно до 

технічних умов та 

стандартів» 
  

3. Е Програмні 

компетентності,  

спеціальні компетентності 

Беспальчук П.М. 

(Виконавчий 

директор 

Акціонерного 

товариства 

«Проектра компанія 

АЕС БЕЛЕНЕ») 

СК 3 Замість 

«Здатність вивчати та 

визначити 

проблему…» 

пропонується 

«Здатність вивчати 

проблематику щодо 

АЕС та визначити 

проблему…» 

Враховано:  вираз замінено щодо пропозиції 

4. Е Програмні 

компетентності,  

спеціальні компетентності 

Коваль О. А. 

(Заступник 

начальника УТЦ ДП 

ЗАЕС) 

СК 8 Замість «Здатність 

проводити оцінку якості 

функціонування систем 

моніторингу та 

управління процесами, 

пов’язаними з 

радіаційно безпечною 

експлуатацією АЕС» 

пропонується « 

Здатність проводити 

Пропозиція на розгляді. 



оцінку відповідності 

функціонування систем 

моніторингу та 

управління процесами, 

пов’язаними з 

радіаційно безпечною 

експлуатацією АЕС 

сучасним вимогам». 

  

 

 


