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рЕцЕнзIя
на освiтньо-професiйну програму
ч

Е.тектроенергети ка- електро,tехнiка та електромехан iKau

першого (бака,таврського) рiвня спецiальностi

l4l

Електроенергетика. електротехнiка та електроvеханiка

в Ё{ацiона,rьному тахнiчному унiверситетi <flнiпровська полiтехнiка,>

Спецiа,тьнiсть i4i Електроенергетика. електротехнiка та електромехатriка е однiсю з
найскладнiiпих iнженерних спецiа,rьностей з огхяду на насиченiсть су-часних пiдприемств
виOокотехно]]о;iчним електрооб;rаднанвям та темпи науко-во-технiчного проrресу.
Сього:енням ста_:о використання v iкроп роuесорних систем релейного захисту та ав]оматики.
пеоетворювачiв частоти та сонячних iBBepTopiз. систем автоматизоваЕого проектування тощо.
Тому aKTya,-Tbaicib за-зlтачсноi ОПП е очевидаою,

У iэацензованiй проrрамi, що

рсзроб;тена на ocHoBi стандарту вищоi освiти, регпаментованi
цi,,ll, змiст, рес),рсне забезпечення, зага,тьнi ra сгецiа,тьнi компе-тентностi, результати
_-:азча_:.lня, пере;rill та обсяги норлtативних навча.jlьних дис-циплiн i практик. yci дисциплiни
цl-.::ол,r вiдповiдаоть I]редмету сiiецiальностi, вiдображають сучаснi тенденцii розвитку
еJектроенергетикti, електротехнiки та електро,чеханiки, розташованi у часi в логiчнiй

liос;tiдовностi.

i-,вг.:;ть вибi.T _tэвоi компонен г]l ОПП дозво.rяс студенту _]оповнити cBoi нормативнi
:Jo\:rcIeHTllocг:,l: свою навча_lьl_у rpacKTopitc згiдно з вимогами ри-нку прачi та власними
-

;",lIздобанrrяма.

Необхiдною передумовою реалiзацii заплаIlованих результатiв Еавчання с HaJ{BHlcTb на
e;л;:<i,poTexei";i.c-."ry факультетi навчальних лабораторiй з с)л{асним електрообладнанням та
эtсlбачсл автс!iатизацii, активна :,liвлраця з пюовiдними роботодавцями регiону,
,cэ;l ф.кованиЙi професорсько-викладацькиЙ tIepcoHaJI.

НТУ <,Щнiпровська полiтехнiка>> эсвiтньо-професiйна програ-ма зi спецiа,тьностi
,z,: вi;повiдае пiршому (бакатаврському) рiвню пiдготовки, створюе }мови для отримаЕня

.rоз,эоблена в

д-.Il-амz ьеабхiдних компетер;тностей та ре-зультатiв навчаЕня, вiдповiдае сучаСЕИМ
(омендованою для застосування в
те;.д;l,iцiям розвитку гелузi та
о Bl
тlавчаjтьному процесi.
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РЕЦЕНЗIЯ_ВIДГУК
на освiтньо-професiйну програму <Електроенергетика, електротехнiка
та
електромеханiка> першого (бакалаврського)
Вищоi
освiти
спецiальностi
рiвня

Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка

l4l

Iнженери спецiаrrьностi Т41 нzLлежать до найбiльш затребуваних
фахiвцiв у
сучаснiй trромисловостi, енергетицi, комунальному господарствi, на транспортi.
Програму розроблено у НацiонаJrьному унiверситетi к,Щнiпровська полiтехнiка)
у
вiдповiдностi до галузевого стандарту зi спецiальностi |4l Електроенергетика,

електротехнiка та електромехан iKa.
Реаrriзацiя даноi

опП

дозволить здобувачам освiти опанувати методи анаrriзу та
електромеханiчних систем,
аналiзувати процеСи в циХ системах, оцiнювати шляхи зменшення втрат
електричноi
енергii на стадiЯх ii вирОбництва, розпЬдiлу. та споживання, знати принципи
роботи
електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцiй та пiдстанцiй,
електричних машин та автоматизованих електрошр"uодiъ, пристротв автоматичного
керування, релейного захисту та автоматики.

та

синтезу електроенергетичних, електротехнiчних

широке розповсюдження електрообладнання

з мiкропроцесорним керуванням
обумовило необхiднiсть вивченнJI гIрикладного програмного забезпечення,
електронiки,
мiкропроцесорнот технiки та засобiв автоматизацii.
Вибiрковий блок дисциплiн дае можливiсть
реалiзувати iндивiду.шьну траекторiю
НаВЧаННЯ. !О ПеРеЛiКУ ВИбiРкОвих дисциплiн нILIIежать, oKpiM
дисциплiн Soft Skills,
фаховi дисциплiни, присвяченi системам автоматизованого електропривода, мехатронiцi

та

робототехнiцi, силовiЙ електронiцi, вiдновлюваним джерелам енергii,
9нергоменеджменту та енергоаудиту тощо. З першого курсу е можливiсть
навчання у
групi з англiйською мовою викладання, що.сприя€ доступностi програм мiжЁародних
обмiнiв.

навчальний план пiдготовки бакалаврiв за спецiальнiстю i4l <Електроенергетика,
електротехнiка та електРомеханiка> вiдповiДае освiтнЬо-професiйнiй програмi.
Кадрове,

матерiально-технiчне

та

iнформацiйне зрбезпечення випускових кафедр
електроенергетики та електропривода.
.а також iнших кафелр електротехнiчного
факультету забезпечус отримання студентами зазначених в опп компетентностей. опп

*т%

вlдповцас галузевому стандарту зi спецiальностi 141.
З повагою.
Щиректор
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«НПЧП»ПРОМЭНЕРГОМАШ»
ул. Гаванская, д. 4а, офис 2
г. Днепр, 49112, Украина
ЕГРПОУ: 30718182; ИНН 307181804680
Р/С UA823052990000026004050283780
МФО 305299 в ПАТ КБ "Приватбанк"
E-mail: office@promenergo.dp.ua
Тел:+38 (097) 174-34-54

Рецензія
на освітньо-професійну програму «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» підготовки бакалаврів
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,
розроблену у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка»
Підготовка фахівців спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» є вельми актуальною для Придніпровського промислового
регіону. Підприємства металургійної, гірничо-видобувної, машинобудівної,
харчової, енергетичної галузей потребують кваліфікованих кадрів, що мають
компетентності у сфері розробки, проєктування та експлуатації електричних
систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій, електричних машин,
апаратів та автоматизованого електроприводу.
Програму розроблено на основі галузевого стандарту зі спеціальності 141.
Зазначено профіль ОПП, дано перелік нормативних компетентностей та
результатів навчання, а також пов’язаних з ними обов’язкових дисциплін. Для
програми характерні налагоджена система міжнародних обмінів, насиченість
навчальних лабораторій сучасним електрообладнанням та комп’ютерною
технікою, кваліфікований викладацький колектив, можливість індивідуальної
траєкторії навчання шляхом вибору мови викладання (українська/англійська),
дуальної форми освіти та вибіркової компоненти навчання у сферах розподілу
електроенергії, енергоаудиту, відновлюваних джерел енергії, автоматизованого
електроприводу та мехатроніки.
Випускники НТУ «Дніпровська політехніка» спеціальності 141та
спеціальностей-попередників здавна користуються попитом на підприємствах
регіону.
У цілому ОПП відповідає сучасному рівню науки та практики освітньої
діяльності, передбачає набуття студентами здатності до розв’язання складних
спеціалізованих задач у галузі електроенергетики, електротехніки та
електромеханіки і може бути рекомендована до використання у навчальному
процесі.

Директор
ЧП «НПЧП «ПРОМЭНЕРГОМАШ»

Павловский А.Ю.

