
Звіт за результатами проведеного громадського обговорення проекту 

освітньо-професійної програми зі спеціальності 143 «Атомна енергетика» бакалавр (спеціалізація РК)  

на 2021 рік провадження освітньої діяльності 

№ Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються 

зауваження/пропозиції 

Автор (ри) 

пропозиції 

Зауваження / пропозиції Враховане / відхилене 

1. D Стиль та методика 

навчання,підходи до 

викладання та  

навчання 

В.П.Кравченко 

(професор, 

зав.кафедри атомних 

електричних станцій) 

Відсутнє посилання на 

використання 

дистанційних лекцій 

Враховано: додано використання «інтерактивних» лекцій 

2. Е Програмні 

компетентності, 

загальні 

компетентності 

 

В.В.Левченко 

(інженер служби 

головного метролога 

ЗАЕС) 

ЗК5 Відсутнє посилання на 

сучасні інформаційні 

технології 

Враховано: додано «використання інформаційних і 

комунікаційних технологій» 

3 Е Програмні 

компетентності, 

загальні 

компетентності 

 

І.O.Коновалов 

(майстер цеху 

радіаційної безпеки 

ВП ЗАЕС) 

 
ЗК9 «Здатність приймати 

обґрунтовані рішення на 

підставі володіння 

сучасними знаннями» 

пропонується замінити 

на «Здатність приймати 

обґрунтовані рішення на 

підставі знань на 

сучасному рівні розвитку 

науки та техніки».  

.  
 

Враховано: відредаговано щодо пропозиції 

4  

Е Програмні 

компетентності , 
спеціальні  

Є.В. Левченко 

(провідний інженер 

управління турбіною 

 СК7 Замість виразу: 
«здатність досліджувати та 

визначати проблему» 

пропонується вказати 

Враховано: відредаговано 



компетентності  
 

ВП ЗАЕС) «здатність визначати 

проблему і досліджувати 

можливості іі учунення»  
 

5 Е Програмні 

компетентності, 

загальні 

компетентності 

 

М.Ю.Баденко 

(студент кафедри 

атомних 

електричних станцій) 

ЗК14 У виразі « Здатність 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя» 

виключити слово «рухової»  
 

Відхілене. 

6 Е Програмні 

компетентності, 

загальні 

компетентності 

 

А.В.Шевчик (cт. 

інженер ПТВ ЗАЕС, 

батько студента) 

ЗК14 У виразі « Здатність 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя» 

змінити слова на такі: 

 «Здатність 

використовувати різні види 

та форми активності, 

включаючи рухову 

активність, для 

своєчасного відпочинку та 

ведення здорового способу 

життя»  

Враховано: проведене редагування 

7 Е Програмні 

компетентності, 

спеціальні  

компетентності 

А.П.Куліш 

(співробітник ВП 

ЗАЕС, батько 

студента) 

 
СК12. Пропонується 

виключити фразу: 

«Здатність забезпечувати 

якість в галузі атомної 

енергетики», бо 

незрозуміло про яку якість 

йдеться..  
 

Пропозиція на розгляді. 

8 Інтегральна 

компетентність 

Б.С.Пристер 

(головний науковий 

              Вираз: Враховано: вираз відредаговано щодо пропозиції 



співробітник, д.т.н., 

професор інституту 

проблем безпеки 

АЕС  

НАН України) 

«Здатність розв’язувати 

спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми в 

галузі атомної енергетики, 

що характеризуються 

комплексністю і 

невизначеністю умов, із 

застосуванням теорій та 

методів математики, 

фізики, хімії та інженерних 

наук  

що передбачають 

застосування певних теорій 

та методів структурного та 

діалектичного аналізу 

об'єктів, яким притаманні 

радіаційні ризики» 

пропонується викласти у 

редакції: 

 
«Здатність 

розв’язувати 

спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми в 

галузі атомної 

енергетики, що 

характеризуються 

комплексністю і 

невизначеністю умов, 

із застосуванням 

методів математики, 

фізики, хімії та 

інженерних наук  

що передбачають 

застосування певних 

теорій структурного 



та діалектичного 

аналізу об'єктів, яким 

притаманні 

радіаційні ризики»  

.  
 

 


