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на проект освiтньо-професiйrrоТ проI,рами tl illгот,овки магicтpiв,

галузi знань 14 Електрична iнженеРiя спецiальностi l44 Тегrлоеl{ергетИка

КПI iM. Iгоря Сiкорського

Реформа вищоi освiти УкраТни, розпочата у 20|4 р. призвеJ]а до

укрупнення спецiальностей, внаслi/lок чого фундаментальнi науки

теплоенергетичного спрямування було об'сднано у загаJIьIIу сllецiальнiсr,ь

l44 ТеплоенергеТика. У закJIадаХ виLцоТ освir,и УкраТrrи пiдготовка здобувачiв

здiйснrоеl,ься за rtiсю cltellia-ltbllicr,ю tIоLIиlIаtо,аи з 20lб р. IlpoeKт ocBiтHboT

програм И, я ка реLlеFI:]ус,гься, забезllе,-lус ви пус Ktt и KiB ,геIlJlое}]ерI,еl,и ч tioI,o

факуль,гету KtIl iM. Iгоря CiKopcbKoгo yciM rrабором комгlе'ген]'[{осТеЙ, ЩО

передбаченi стандартом вищоТ освiти за спецiальнiстtо l44'ГеплоенерГ'е'гиКа.

Проект ocBiTHboT гrрограми мас науково-прикJIадне сllрямуВання. ТОМУ

пiд час iT опанування студеFIтами, гlередба,лено набу,гтя цi.llого ря/lУ
компе,геrtтностей, rlro формуIо],ь як дослiдtlицьку, так i прак],ичriу складову.

[1роектною групою загIропонованi програмrri резуJIь,гаl,и навI{ання у
вiдповiдностi зi стандартом вищот освiти за спецiальнiстю 144

Теплоенергетика, якi дозволяють коLIтролIовати ступitlь сформованОСтi

компе1ентностей як дослiдниL[ького, так i практичI,1оl-,о сIIрямуваI.tL{я.

Перелiк комполlентiв осЁiтньоТ гlроI,рами мiст,ить обов'язкОвi

компоI{еt-Iти з I_tикJIу загаJIьLIоi, гli.цr,оr,овки обсяt,ом l 1,0 кре,;,tи'гiВ, /lЛЯ

здобутr,я глибинних знань зi сгlеltiальt"rостi вi,,ItзедеItо 22,5 креДИтИ

обов'язкових компонеt-tтiв, а дJIя здобут,гя унiверса"lIьних комIIетеIl,гtlост'еЙ

дослiдtлика - 4 креди,Iи. Закладенi у проек,г ОIIП лисциплiни маю'гь на MeTi

забезпечити здатнiс,гь аналiзувати та комплексно ilrтеt,рувати сучасtti зuання

з природничих, iнженерних, суспirlьно-економi,]них та irlrших наук /1Ля

розв'язання складних заllач i проблем теllJIоенерге,гики; управJlя'ги робоЧИМИ

процесами ,га ttриймати ефективнi рiшення у сферi тепJIоенергетики, беручи

до уваги соцiальнi, eKoHoMi,lнi, комершiйнi, правовi, та екологi,rнi аспекти i

т.д. Слiд зазначити, що у нормативнiй частигti гlереrriку ocBiTtlix комгtоttеtl'гiв

с наукоr]а робоr,а (4 кре/lи,ги), Iцо /tозвоJIя(] с,гу/lсIJl,ам о,гримаl'и /i()cl]ll'1

застосуваLIня набут,их знань 1,а I]авичок lrilt час викоtIаIlIlя rrрофесiйгrоТ

лiя.ltьtlос,гi як досrtiлttика-IiаукоI]Ilя. IIере;l,,tиrIJlомl{а llракr,ика (l4 кре.,tи,гiв)

/_(озt]оJIяс t]ипускttикам l'py}I1,oBIlo пiдr,о,гуI}а,гися /1о викоtIаIlIIя l,а захис,гу

дипломноТ робот,и магiсr,ра професiй}IоI,о сI]рямуt]а[Iня. Заr,а"rtьний обсяl-

обов'язкових комгtонеtlтitз склалае 67,5 крелиr,iв. СгriввiдноIuенIIя

обов'язкових дисциплiн i дисциплiн вiльлlоl,о вибору вiлповiдають вимогам

сl,ан/]арту i скrlа:lаю,ть 15% i 25О/о lзilllloBi/t1-1o. Вибiркова cKJla/loga ltiдl,о,говки



магiстра представJIена значним набором вибiркових дисLlиttllit,t, IIto /lac змоI,у

здобувачу реалiзувати. траскторiю вiльrтого вибору.

У вибiркоtзi компоненти вхоltять- I]aвIlzulbнi llисttиt,lllittи широкого KoJIa

енергетичних задаLI, у тому числi дисципltiни з альтерFIативноТ енергетики,
систем тепл забезпечеFIня та сIlецифiчних питань тепJlових електростанцiй.
Вибiрковi дисциt-lлiни сформованi у 7 ка,галогiв, зага:tьttий обсяl, rзибiркових

компонентiв складае 22,5 кредити.
У шроектi ОПГI вказано, lrto виIIускна а,l,ес,I,аltiя з,ltобувачiв вишtоТ освir,и

проtsодиться у формi захисl,у ква,lriфiкаltiйгIоТ магiс,герськоТ робо,ги l,а

заверtllус,l,ься видачеIо /loKyMeIl],a l]cl,a}{oBJleгlo|,o зразка |1ро [Iрису/Iже}{Ltя

йому стуtIеIIя маr,iс,гра з tlрисвосllI{ям квалiфiкаrlii': MaI,icTp ,]

,геIIJIоенергетики. MaгicTepcbKa дисертаlliя l,tеревiряст,t,ся на Bi/tcyTHicT,b

академiчного плагiаr,у, фабрикаrrii' та фальсифiкацiТ та пiс.liя захисту

розмiщусться в регrозитарiТ I IТБ Уrriверси,гету дJIя вiльttого достуIIу.
Випускна атестацiя здiйсrлrосться вiдкрито т,а пуб;тiчt-tо.

lliсля ознайомrIення з текстом ОГIIl пiдl,о,говки здобувачiв виrцоТ освiт,и

на другому (магiстерському) piBHi за спецiальнiс,гtо |44 'I'еплоенергетика

можна стверджувати, що проI,рама вс,гановJlюс /tост,атнiй llepc.ltiK вимоI, /lo

змiсту та результатiв ocBiTHboT дiя.ltьностi /(Jlя забезltечеttгtя BiдtroBiltHo1,o

навчального процесу. I-Iав,ла"пьний проLlес базусr,ься на застосуваllгti суL{асLiих
,гехнолоl,iй навчаljIlя, I]икорисr,аttrti проб"ltсмtIих JIскIliй, tlовi,г1,1iх ,гсхtlо.lrогiй

вiзуа;riзаrliТ i нформаr tiТ llри IIpol]c/tcl{ l t i ау.,tи горtI их :]аtIяl,L.

lIi,rtсумоl]уючи I]икJIаJtеtlе, реl(сItзоваI]а освiтttьсl-rlрофесiйlrа IlpoI-paMa,

яка реалiзус,гься IIa l,еIIJIоенергетиLlItому факу.llt,r,ет,i
Сiкорського, вi2lгlовiдас вимогам rrрофесiйI{их с,гандар,гiв в

калрiв виlr{оТ KBa"lriфiKartiT в облас,гi ,гегtllосl{ерге,гики, rtоr,ребам риIiка Ilparli

спеt tiall iс,гi в сtlерl-еr,и ч ttoT l,аllузi.
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