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Наукова-технічна підтримка надійної і безпечної експлуатації АЕС є важливим 

актуальним і нагальним питанням атомної галузі України. З іншого боку, ринкова 

економіка вимагає нового рівня підготовки фахівців, які мають відповідати вимогам часу 

та гнучко адаптуватися до швидкоплинних потреб галузі.  

Подана на рецензування освітньо-наукова програма підготовки «Атомна 

енергетика» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для підготовки докторів 

філософії (PhD) розроблена викладачами кафедри атомних електричних станцій і 

інженерної теплофізики КПІ ім. Ігоря Сікорського, та представлена на фахове обговорення 

з зацікавленими особами та організаціями. Ця програма загалом спрямована на вирішення 

зазначених вище питань. Вона відповідає вимогам до розробки та наповнення навчальних 

дисциплін та програми підготовки для розв’язку складних науково-технічних завдань 

національної ядерної програми.  

Проведений аналіз показує, що подана освітня програма має всі необхідні структурні 

складові, а її зміст має задовольнити потреби ринку праці в межах визначеної спеціальності.  

Хочу зазначити про доцільність та важливість запропонованих предметів навчання 

у циклі загальної та професійної підготовки. Оновлені компоненти освіти такі, зокрема, як 

«Кінетика фазових перетворень в енергетичному обладнанні», «Тривимірне моделювання 

перехідних процесів в реакторах ВВЕР-1000» сприяють інженерному системному 

мисленню та містять сучасну інформацію, необхідну для успішного працевлаштування та 

подальшого професійного розвитку випускника. 

Для покращення освітньої складової програми вважаю, що доцільним є посилення 

науково-спрямованого вектора підготовки фахівців та більш чітке відображення даної 

особливості навчання безпосередньо у освітніх компонентах ОНП. 

Також, під час рецензування освітньої програми проведено аналіз загальних і 

фахових компетентностей та програмних результатів навчання, змісту освітніх програм за 

навчальними дисциплінами (компонентами освітньої програми). Можна відзначити їх 

відповідність, що забезпечує досягнення мети освітньої програми. 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії з галузі знань 14 

Електрична інженерія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

143 Атомна енергетика може бути рекомендована для реалізації на кафедрі атомних 

електричних станцій і інженерної теплофізики КПІ ім. Ігоря Сікорського.  

 

 

 

 


