
ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму «Електроенергетика, електротехніка та елект-
ромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, підготовлену кафед-
рою автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті 

Електроенергетика і електромеханіка відіграють значну роль у розвитку на-
родного господарства, у здійсненні технічного прогресу і розвитку країни. Метою 
стійкого їх функціонування та розвитку є підготовка професіональних науковців і 
управлінців, які володіють комунікативними навичками, здатні ухвалювати якісно 
нові рішення, управляти інноваціями та змінами. 

Підприємство ТОВ «Криворіжелектромонтаж» для підвищення кваліфікацій 
свого персоналу направляє своїх співробітників для навчання в аспірантурі. Так в 
2014 році провідний інженер Ворніков Д.М. навчався як здобувач третього (освіт-
ньо-наукового) рівня вищої освіти на кафедрі автоматизованих електромеханіч-
них систем в промисловості та транспорті в ДВНЗ «КНУ». 

Представлена на консультаційну рецензію освітньо-професійна програма 
визначає програмні компетентності виходячи із видів і завдань розвитку галузі 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Вони розподілені на зага-
льні та фахові компетентності, які розкривають навички фахівців в галузі. Фахові 
компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у профе-
сійній діяльності майбутніх фахівців. 

Позитивним в програмі є те, що в ній передбачена підготовка з такої важ-
ливої дисципліни як «Електропостачання та електробезпека електрообладнання 
потужних технологічних і технічних комплексів. Проблеми, перспективи». Ця ди-
сципліна по своєму значенню може претендувати на більшу кількість годин і кре-
дитів вивчення, але через обмеження кількості годин наше зауваження може не 
вважатися недоліком. 

Між тим, на нашу думку, доцільно було б в програмі в розділі практичної 
підготовки передбачити розширення застосування обладнання вітчизняних і іно-
земних фірм при проведенні наукових досліджень здобувачами в лабораторіях 
університету. 

На нашу думку, рецензована освітньо-професійна програма має необхідні 
структурні та змістовні складові, віддзеркалює сучасні вимоги до випускників 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка в галузі 
знань 14 Електрична інженерія та може бути рекомендована для практичного ви-
користання при підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
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освіти. 
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