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на проект ocBiTLIboT llayKoBoT rIроI,рами
piBHi
пiдготовКи здобувачiв'tзиrцОТ освiтИ на,гре,l,ьому (ocBiTHbo-HayкoBoMy)
за спецiальнiсr,tо l 44'I'еплоенергетика,
галузь зFIань 14 Електрична iнженерiя
ступiнь вищоТ освiти * /IoKTop фiлософiТ
виш{оТ
Проект ocBiTHboT науковоТ програми (онп) пiдготовки злобувачiв
освiти на третьому (bcBiTHbo-nuynouory) piBHi за спецiальнiстю 144
ocBiTy> вiдt
Теплоенергетика розроблено згiдно Закону УкраТни <IIро виЩу
ВiД 23.1 1.201 l
01.07,2014 .}.г9 tss6_vtt; Ilостановi Кабiнеl,у N4iнiстрiв УКРаТНИ
квшiфiкаl\iй>, ['Iаказу
р. N 1з41 uПро затверджеt{ня нацiона;lьноТ рамки
особ"ltивостi
Мirriстерс,гва освir,и i rtауки УкраТrrи }Гл ll5l Bi:r 06,11,20l5 <IIро
За якими
заtlровалже}tI.1я rrерелiку l,а.ltузей ЗН?LlIl i сrrецiа-гtьносr,еЙ,
злiйснюсться пiдt-отовка здобувачiв вищот освi,ги, зат,вердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТrrи вiд 29 квiтгtя 2015 року лГ9 266), IlocTaHoBolo
Кабiнету N4iHicTpiB УкраТгrи <ГIро затвердtженt{я IIорядку пiдготовки
вищих
здобувачiв вищот освiти с,гупеня доктора фiлософiт r,а док,гора наук у
2016 р,, якi
навчальFIих закладах (гrаукових установах) }ф 261 вiд 23 березlп
,га
виU{их
резуJlы,атiв ocBiTHboT дiяльнос"гi
врегульовують вимоги до змiсту
навчальних закладiв i наукових устаноts,
мlсти,гься така
В проектi OHII зi спецiа;rьrtостi 144 ТеплоенергетикаpiBeHb
т,а с,гугtiнь
обов'язкоЪа iнформацiя як вiдомос,тi: ПРо заклаl1 виIцоТ сrсвi"ги.
()rrисанi
ме,га,rit
вишоТ освiти,.uпу.о знань, спецiальнiс,ть,га освiтня кваrriфiкаrtiя.
,га
характеристика онп, придатнiсr:ь виtlускникiв ,"lO llpallel]JIaIшl,yBaHI{я

r,a сlIliнкlвання. llpcll,paMHi
подальIшого наtsчання. НавЬденi lзимоги ilo викJlаjiаtltlя,зв'ltзкiв
пlirK ttими. ресу,рсrlе
комllетеtl.гtlос,гi i резу;rы.ати tlавt,аtIIlя :] визlltltlе}ttlям
НОРМаТИВtti 'I'a
забезпеченця r,a Bi/toMocr i IIро акалемiчну мttбi.;tьttiС'ГЬ, ВКаЗаНi
IIiдсумковоl,о
вибiрковi компоtlен1и OItlI" Bcl,altolз,,telta кiлькiсr,l, ltрсilиr,iв,га форма
окремих
контроJ,Iю по ко>ttнiй компоненr,i. Визначегttl ttoclti;toBttic,гb виконаннrl
схеми та
елемЪнтiв науковоТ та ocBiTHboT частин oHIl у формi с,грук,гурно-логiчноТ
За'а,пьний обсяг освi,гньо-науковоТ
формУ атесiацiТ здобувачiв вишlоТ освiти.

крелитiв СКТС_', rцо с достатнiм для оволодiння
глибинt,tими знаIIнями зi clleцia"rlbtIocTi, Наукова скJIадова ocBiтHbo-HayKoBoT
програми гtередбачас проl]едення вJrасного наукоl]ого дослiдя<ення та
оформлення одержаних результатiв у виглядi дtисертацiТ.
Перелiк компетен.гностей випускника, який rIаве]]енО в IIpoeKTi OL{II зi
спецiалiностi |44 J'еплоеltергетика, складено вiltповiдtlIО дО НацiональноТ
з визначеIJим
рамки квалiфiкаuiй. Резуllьтати FIавLIаt{ня корелюrо,гься
перелiко* iHTet-pa.llьних, загаJlьI,1их i сlletlia.ltьIIих комIIeTcHTttocTeй.
1.Iepe-lliK ком1-1оtlен,гiв ocBiTltboT Ilроt,рами, мiс,ги,гь гtормат,ивнi
компонен"ги: HaBLIaJlbHi дисциl1.1titlи /lJIя овоrtо/liIlня загаJlьt{о}jаукоl]ими
(фiлософськими) комtIеl,ен,гIjос,гями (6 креди,гiв), дJlя здобу,гт,я мовI,Iих
компетенrпо.r.й (6 креztи'гiв), для здобут,гя глибинних знань зi cпertialrbHocTi

програми складас
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(l2

крели.гiв) та для здобуr,тя унiверсаJIьних ком1,1е,ген,гностей дослiдника (7
крелитiв). f{исциплiни для здобутт,я унiверсаlIьних компе,гентностей
дослiдника BKJIIoI]aIoTb I1и,таIIIIя усноТ та IlисьмовоТ гtрезегr,гацiТ результатiв
власногО науковоГо дослiдЖення yKpaTHcbKoIo Moвolo, застосування сучасних
iнформаuiйrrих техI{олоI,iй у науковiй дiя"rtьностi, органiзаrtiт та проведення
навчальних занять, управлiння науковими проектами таlабо складення
пропозицiй щодо фiнансування наукових досltiлжегtь, ресстрашiт прав
iнтелектуальноТ власнос,гi. У rrорма,гивгtiй частиrti с IIедагоI,iчна практ,ика (2

кредити). Загальний обсяг обов'язкових KoMпoIIe}tT,iB склалас 3] кре,,tи,гiв. У
вибiрковi компоненти входять навчаJIьнi /]исциtr;tiни tto r,ема,гиtli наукових
дослiджень докторiв фiлософiт згiдно ка,гаJlогу не MeHtue нiж 8. Загальний
обсяГ вибiркоВих компОttен,гiв скла/lас l 3 кре.ltи,l,ill.
у проек.гi оI-1п зi сltеtliа;tl,tlос,гi 144 'I'еlutоеttсрI,сl,ика зазначено, Ltlo
атес.гацiя вiдбуваrоться шJlяхом llуб.lriч[IоI,о захис,гу наукових досяг}tень
здобувача у формi лисер,гацiТ, що вiдrlовi/lас [Jимоl,ам ш{о/lо процедури та
особливих умов проl]едеt{ня публiчного захисту, визначених вiдповiдними
документами Кабiнету MiHicl,piB УкраТни, YMoBoto допуску до захисту е
плану.
успiшне виконання здобувачем iндивiдуал brroI,o навчального
в якостi rrропозицiй слiд вказаl,и про rrеобхiднiсть вкJIючення
трансфернот дисциплiни в нормативну частиtiу ottI].
]liсля ознайомлення з 1екстом оI{П пi/u,о"говки здобувачiв виt-t{оТ освir,и
на тре1ьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi за спеt(iаltьtliс,гtо 144
Теплоенергетика мо}кна стверджувати, tl(o IIрограма вс,гаIJовJIюс досr,аr,нiй
перелiк uйrо. до змiсту та резуль,гh,гiв освi,гньоТ /tiя.llьtlос,гi /1.1lя забезltеченItя

вiдповiдrrого навчаJlьного IIроцесу i

може використовуватися

tз

I-Ialtiorra-rlbltoMY 1ехгtiчному уrriверсиr,еr,i УкраТrrи <<КиТвський llо"rtiтехнiчний
iнсr,ит,у,Т iMeHi IгорЯ СiкорсьКого)) /lJlЯ tti/ll,оr,овкИ .,1окторitз фiлософiТ,. якi
пiслЯ успirrrгrоГо заверtЛенIlЯ навчанIlя буztут,l, з/lа,гtli сфекr,ивt{о працIова,iи у

,га пiдприемствах
виtцих I{авчаJlьI{их закладах, наукових ycTalioBaX

теплоенергетичн оТ галуз i.
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