
 

ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО- НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Загальні відомості 

1. Інформація про заклад вищої освіти 

Реєстраційний номер 

ЗВО (ВСП ЗВО) у ЄДЕБО 

3590 

Повна назва ЗВО  Інститут відновлюваної енергетики НАН України 

Ідентифікаційний код 

ЗВО 

26476029 

ПІБ керівника ЗВО Кудря Степан Олександрович 

Посилання на 

офіційний вебсайт ЗВО 

www.ive.org.ua 

ВСП ЗВО - 

Повна назва ВСП ЗВО - 

Ідентифікаційний код 

ВСП ЗВО 

- 

ПІБ керівника ВСП ЗВО - 

Посилання на офіційний вебсайт 

ВСП ЗВО 

- 

 

2. Посилання на інформацію про ЗНО (ВСП ЗНО) у Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО 

https://registry.edbo.gov.ua/university/3590 

 

 

3. Загальна інформація про освітню програму, яка подається на акредитацію 

 

ID освітньої програми 

в ЄДЕБО 

47889 

Назва ОНП Освітньо-наукова програма ІВЕ НАН України 

Реквізити рішення про 

ліцензування спеціальності на 

відповідному рівні вищої освіти 

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності 

відповідно до наказу МОН України від 23.12.2016 

№ 1512 л 

Цикл (рівень вищої 

освіти) 

Третій освітньо-науковий 

Галузь знань 

спеціалізація 

14 Електрична інженерія 

Спеціальність 141 Електоенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Спеціалізація - 

Вид освітньої програми Освітньо-наукова 

Вступ на освітню програму 

здійснюється на основі ступеня 

(рівня) 

Магістр 

Термін навчання на 

освітній програмі 

4 роки 

Форма здобуття 

освіти на ОНП 

Очна денна 

Структурний підрозділ (кафедра 

або інший підрозділ), 

відповідальний за 

реалізацію ОНП 

Відділ аспірантури 

Структурні підрозділи (кафедра 

або інший підрозділ), залучені до 

реалізації ОНП 

 Відділ комплексних енергетичних систем 

(випусковий відділ)  

https://registry.edbo.gov.ua/university/3590


Місце (адреса) провадження 

освітньої діяльності за ОНП 

02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20А 

Освітня программа передбачає 

Присвоєння професійної 

кваліфікації 

Не передбачає 

Професійна кваліфікація, яка 

присвоюється за НОП (за 

наявності) 

- 

Мова (мови) 

викладання 

Ураїнська 

ID гаранта ОП у 

ЄДЕБО 

43544 

ПІБ гаранта ОНП Кузнєцов Микола Петрович 

Посада гаранта ОНП Заступник директора з наукової роботи 

Корпоративна 

електронна адреса 

гаранта ОНП 

renewable@ukr.net 

Контактний телефон гаранта ОНП +380 66 618 54 00 

Додатковий 

контактний телефон 

гаранта ОНП 

044 206 28 09 

 
 

4. Загальні відомості про ОНП, історію її розроблення та впровадження 

 

З 2004 по 2016 роки навчання в аспірантурі  здійснювалось за спеціальністю 05.14.08 

«Перетворювання відновлюваних видів енергії». 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за яким здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» з 2016 року освітня діяльність в Інституті  відновлюваної енергетики НАН України 

здійснюється в галузі знань 14 – Електрична інженерія зі спеціальності 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

Згідно пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» з урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України ( протокол 

№ 31/2 від 19.12.2016, наказ МОН України від 23.12.2016 № 1512 л) Інституту відновлюваної 

енергетики НАН України видано ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) рівні (https://www.ive.org.ua/?page_id=3152 ).  

Створення освітньої програми, зміст якої включав би кращі світові практики та 

досягнення у галузі електричної інженерії було ініційовано через зміну системи 

підготовки докторів філософії в Україні в березні 2016 р. Зважаючи на необхідність 

продовження підготовки висококваліфікованих кадрів в ІВЕ НАН України за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

враховуючи значну кількість штатних фахівців (докторів наук, професорів) за 

спеціальністю, які здійснюють або можуть здійснювати наукове керівництво 

здобувачів вченого звання (https://www.ive.org.ua/?page_id=947), та розвинуту 

матеріально-технічну базу для навчання і проведення наукових досліджень, було 

прийнято рішення щодо запровадження освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на третьому освітньо-

науковому рівні. Саме тоді був сформований перший навчальний план та оформлена 

освітньо-наукова програма. Гарантом програми на момент її створення був директор 

ІВЕ НАН України, професор кафедри відновлюваної енергетики НТУУ,   доктор 

технічних наук Кудря С.О. Фокус ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» був зосереджений на електроенергетичному напрямку. За основи 

структури ОНП було обрано блочний принцип вибору дисциплін, запроваджений на 

інших освітніх рівнях.  

Освітньо-наукова програма вищої освіти в галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 

141 Електоенергетика, електротехніка та електромеханіка (протокол № 13 від 01.07.2016 р. 

https://www.ive.org.ua/?page_id=3150 ) розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», 



на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України. 

ОНП ІВЕ НАН України була розглянута та перезатверджена на засіданні Вченої ради Інституту в 

2019 році (протокол № 2 від 27.01.2020 https://www.ive.org.ua/?page_id=3150 ). Внаслідок модернізації 

в програмі було виділено педагогічну практику для поглиблення у аспірантів 

викладацьких компетенцій, у вибірковій частині було зроблено перехід від блочного 

вибору дисциплін до вибору дисциплін за переліком, оновлено перелік вибіркових 

дисциплін та їх змістовну наповненість.  Гарантом ОНП є заступник директора з наукової 

роботи д-р техн. наук Кузнєцов Микола Петрович (наказ № 124-ОП від 22.12.2020 р. 

https://www.ive.org.ua/?page_id=3148)  . За наказом директора він призначений керівником випускового 

відділу Інституту (наказ № 31 від 15.06.2016 р. https://www.ive.org.ua/?page_id=3148 ). 

Дисципліни за спеціальністю141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

викладають 10 співробітників Інституту. Всі викладачі мають науковий ступінь доктора або кандидата 

технічних наук і наукове звання професора або старшого наукового співробітника.  

Відповідно до ОНП було складено силабуси до кожної дисципліни, які викладаються аспірантам 

ІВЕ НАН України (https://www.ive.org.ua/?page_id=3142). 

Дисципліни з філософії і іноземної мови викладаються відповідно у Центрі гуманітарної освіти і 

Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов. 

Навчальний процес в Інституті  регламентується «Положенням про організацію освітнього 

процесу в Інституті  відновлюваної енергетики НАН України», затвердженим Вченою радою Інституту 

(протокол № 1 від 09.01.2019 р. https://www.ive.org.ua/?page_id=3150 ), яке набуло чинності згідно з наказом 

директора Інституту (наказ № 1 від 09.01.2019 р. https://www.ive.org.ua/?page_id=3148 ).  

 

5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОНП станом на 1 жовтня поточного 

року та набір на ОНП. 

 

Рік 

навчання 

Навчальний 

рік, у якому 

відбувся 

набір 

здобувачів 

відповідного 

року 

навчання 

Обсяг 

набору 

на ОП у 

відповідному 

навчальному 

році 

Контингент студентів 

на 

відповідному році 

навчання 

станом на 1 жовтня 

поточного 

навчального року 

У тому числі 

іноземців 

од ов з од ов з 

1-й курс 2020–2021 2 2      

2-й курс 2019–2020 2 2 - - - - - 

3-й курс 2018–2019 1 1 - - - - - 

4-й курс 2017–2018 2 2 - - - - - 

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М –мережева;  

Дл – дуальна. 

 

6. Інформація про інші ОНП ЗВО за відповідною спеціальністю 

 

Рівень вищої освіти Інформація про освтньо-наукові програми 

Третій освітньо-науковий рівень Освітньо-наукова програма зі спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  

 

 

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей самооцінювання,  

кв.м. 

 

 Загальна площа м2 Навчальна площа м2 

Усі приміщення ЗВО  209 м2 

Власні приміщення ЗВО (на 

праві власності, 

господарського відання або 

оперативного управління) 

3590 м2 209 м2 



Приміщення, які 

використовуються на 

іншому праві, аніж право 

власності, господарського 

відання або оперативного 

управління (оренда, 

безоплатне 

користування тощо) 

-  - 

Приміщення, здані в оренду 869 - 

 

 

8. Документи щодо ОНП 

 

Назва/опис документів Поле завантаження документів ХЕШ 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка   

 

https://www.ive.org.ua/?page_id=3146 

Навчальний план за ОНП https://www.ive.org.ua/?page_id=3146 

Рецензії та відгуки роботодавців  

 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї 

програми? 

 Метою ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є 

підготовка кваліфікованих професіоналів наукового ступеня доктора філософії в 

галузі «Електрична інженерія», які володіють сучасним науковим мисленням, 

теоретичними знаннями та прикладними навичками, здатні розв’язувати складні 

різнопланові завдання. Характерною особливістю ОНП є її спрямованість на 

ефективний і екологічний розвиток енергетики, пошук інноваційних рішень в 

енергетиці та електротехніці й можливостей для їхнього практичного втілення в 

галузі. 

Основними цілями ОНП є надання здобувачам поглиблених знань у галузі 

електричної інженерії та у виробничій сфері електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, досягнення здобувачами необхідного рівня самостійності в 

розробленні методології проведення науково-дослідницької діяльності при 

розв’язуванні наукових проблем енергетичної галузі, підготовка кадрів, здатних 

комплексно розв’язати зазначені проблеми галузі з урахуванням загальнодержавних 

інтересів. Підтвердженням цього є тематика дисертаційних досліджень аспірантів, 

наприклад, ««Енергоефективне перетворення біомаси в горючий газ і біовугілля в 

газогенераторах щільного шару палива» (С.Клюс, 2017 р.), «Балансова надійність 

електроенергетичних систем в умовах зростання частки відновлюваної енергетики» 

(О.Кармазін, 2019 р.), «Заряд гідроакумулювальної електростанції від 

вітроелектричних установок з синхронними генераторами» (С.Пазич, 2020 р.) та ін. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 

відповідають місії та стратегії ЗВО 

Місія, бачення та стратегічні цілі Інституту відновлюваної енергетики визначені 

у його Статуті, спрямовані зокрема на підготовку висококваліфікованих кадрів, 

здатних забезпечити сталий розвиток вітчизняної економіки на основі впровадження 

відновлюваної енергетики. Цьому сприяє підвищення якості освіти та розвитку науки 

через формування успішного та інтерактивного наукового співтовариства, що 

динамічно розвивається. Під час реалізації ОНП відбувається розробка прикладних 

дослідницьких проектів, що забезпечує досягнення стратегічної цілі «Розвиток 

науки». Стратегією діяльності Інституту є утвердження його як провідного науково-освітнього 

центру в галузі відновлюваної енергетики, розвиток інтелектуального потенціалу та 



конкурентоспроможності, створення сучасної інфраструктури для науково-дослідницької діяльності 

здобувачів та науковців. Метою реалізації ОНП є отримання особою сукупності систематизованих 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у відповідній галузі 

знань, за певною кваліфікацією на I–III рівнях вищої освіти. Таким чином цілі ОНП відповідають 

місії і стратегії Інституту.  Фокусом освітньо-наукової програми є набуття здобувачем необхідного 

рівня дослідницьких навичок для наукової кар'єри, навичок в організаційно-управлінській  та 

інженерній діяльності. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих 

сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП: 

 
- здобувачі вищої освіти та випускники програми 

Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти враховувались на етапі 

започаткування освітньої програми шляхом доведення інформації про програму, її 

цілі та особливості реалізації, можливості для індивідуалізації траєкторії навчання 

(вибіркові дисципліни за науковим спрямуванням аспіранта, академічна 

мобільність, можливості подальшого працевлаштування) студентам спеціальності 

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка магістерського рівня 

вищої освіти. На етапі вступної компанії виявлено зацікавленість здобувачів освіти 

в опануванні результатів наукового усного та писемного мовлення іноземною 

мовою. Таким чином, в робочих планах ОНП року передбачено вивчення 

англійської. Окрім цього, опитування здобувачів виявило запит на більш глибоке 

опанування навичок викладацької діяльності, тому в ОНП передбачена педагогічна 

практика для аспірантів. Пропозиції здобувачів, відображені в анкетах, були 

враховані в процесі уточнення програмних результатів навчання ОНП та у 

вдосконаленні її змісту. 

- роботодавці 

В процесі роботи над ОНП проводилися зустрічі з потенційними 

роботодавцями та представниками ринку праці. Активну участь у обговоренні 

змісту освіти за програмою приймали представники науково-дослідних інститутів 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, МНТЦ 

вітроенергетики, представники бізнесу (ДП «УКРНДІПРОЕКТ», ГС «Асоціація 

сонячної енергетики України», ТОВ «Смарт енерджі менеджмент Україна», 

енергетична асоціація «Українська воднева рада»), випускові кафедри за 

спеціальністю, де здійснюється підготовка за першим и другим освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Їх пропозиції було враховано при формуванні професійних 

компетентностей спеціальності і програмних результатів: здатність застосовувати 

комплексний підхід до вирішення експериментальних завдань з застосуванням 

засобів інформаційно-вимірювальної техніки та прикладного програмного 

забезпечення; здатність демонструвати практичні навички в області 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; володіти універсальними 

дослідницькими навичками щодо організації та проведення наукових досліджень, 

керувати проектами та контролювати якість їх виконання. Пропозиції стейкхолдерів з боку 

роботодавців відіграли значну роль у формуванні переліку і програм дисциплін 

вільного вибору аспірантів. 

- академічна спільнота 

Під час розробки освітньо-наукової програми з метою забезпечення умов 

академічної мобільності відбулося обговорення та погодження цілей і програмних 

результатів навчання здобувачів вищої освіти ОНП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» з іншими ЗВО та академічними установами. 

Пропозиції академічної спільноти враховано через участь представників ВФТПЕ 

НАН України у формуванні програми ОНП, викладачів кафедри відновлюваної 



енергетики НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського», що приймали участь у розробці ОНП у 

методичних семінарах, на яких зокрема розглядаються питання розвитку освітніх 

програм і їх компонентів, впровадження сучасних освітніх практик, прикладних 

програмних продуктів та можливостей застосування для покращення якості 

навчання. Крім зазначеного, при обговоренні навчального плану викладачами 

Інституту надавалось обґрунтування видів навчальних занять та їх обсяг у годинах 

за кожною дисципліною навчального плану. Обов’язкові освітні компоненти 

уніфіковано з іншими ОП 3-го рівня. Рішення про це обговорювалось та приймалось 

Вченою радою Інституту (Протокол№13від.07.2016р.https://www.ive.org.ua/?page_id=3150). 

- інші стейкхолдери 

Інтереси інших стейкхолдерів (УВЕА, ТДАТУ ім. Д.Моторного, Поліський національний 

університет, асоціація «Українська воднева рада») були враховані під час укладання 

договорів про національну академічну мобільність в рамках підготовки докторів 

філософії. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання 

ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку  праці 

  Тенденції розвитку спеціальності 141 обумовлені необхідністю забезпечення 

розробки, виробництва і надійного функціонування електрообладнання у різних 

галузях. Фахівець-доктор філософії зі спеціальності 141 – це інженер-дослідник, 

науковий співробітник нового покоління, висококваліфікований спеціаліст з 

глибокою національною самосвідомістю, здатний ефективно працювати в якості 

електроенергетика, електротехніка і електромеханіка у провідних вітчизняних і 

зарубіжних організаціях різних форм власності, інвестиційно-консалтингових 

фірмах, генерувати стартапи, використовувати новітні методи управління. Для 

цього необхідні нові якісні висококваліфіковані спеціалісти, здатні створювати 

наукову продукцію в галузі електричної інженерії для інтеграції результатів 

наукових досліджень у виробництво. За оцінками Державної служби зайнятості 

дефіцит відповідних кадрів у 2018 році становив близько 50 тис. осіб, у 2019 році – 

165 тис. осіб, у  2020 році ця тенденція збереглась. Відповідність програмних 

результатів ОНП тенденціям розвитку спеціальності полягає у застосуванні 

системного підходу, який передбачає розвиток електроенергетичної галузі завдяки 

науковим дослідженням (відновлювана енергетика, інтелектуальні системи 

електропостачання). Урахування тенденцій розвитку ринку праці забезпечується 

співпрацею з науково-дослідними інститутами, закладами вищої освіти та 

виробництвом. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОНП було враховано галузевий та регіональний 

контекст 

При формулюванні мети та програмних результатів навчання освітньо-

наукової програми контекст галузі знань 14 – електрична інженерія враховано 

шляхом забезпечення відповідного до проекту стандарту спеціальності 141 – 

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка для третього освітньо-

наукового рівня змісту освіти, координації фахових компетенцій з актуальними 

проблемами галузі. Галузевий контекст реалізований обов’язковими компонентами 

освітньої програми, спрямованими на максимальне освоєння відновлюваних 

джерел енергії та їх впровадження в економічний процес. Регіональний контекст 

враховувався шляхом залучення стейкхолдерів регіонального рівня до формування 

обов’язкової і варіативної компоненти освітньої програми. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання ОП було враховано досвід   аналогічних вітчизняних 

та іноземних програм 

Освітньо-наукова програма разом з аналогічними програмами на 

національному рівні є результатом реформування вищої освіти з виокремленням 



третього освітньо-наукового рівня, що відбулося у 2016 році. Не маючи зразків 

впровадження подібних програм в національній освіті, цілі і програмні результати 

навчання ОНП було враховано шляхом консультації з провідними фахівцями галузі 

вищої школи і виробництва. Зокрема, враховано досвід таких провідних наукових 

закладів, як НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського», НТУ «Харківський політехнічний 

інститут», НУ «Львівська політехніка».  Іноземний досвід враховано проведенням 

бенчмаркінгових досліджень змісту провідних освітніх програм в галузі 

електричної інженерії: PhD program Electrical Engineering (Eindhoven University of 

Technology), Ph.D. in Engineering - Emphasis in Electrical and Computer Engineering 

(University of Georgia), PhD in Electrical Engineering (University of Texas Arlington), 

Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering (University of British 

Columbia), PhD Electrical and Electronic Engineering (The University of Nottingham) та 

інших (https://www.phdstudies.com/PhD/Electrical-Engineering/). 

 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів 

навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти 

На момент складання ОНП Стандарт зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» для ступеня вищої освіти «доктор філософії» не було  

затверджено. Проте науково-методичною комісією № 9 з інженерії сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України розроблений проект Стандарту зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для ступеня вищої 

освіти «доктор філософії», опублікований 5 лютого 2019 року. При розробці освітньо-наукової 

програми 2019 року у виборі змістових компонентів спиралися на основні положення цього 

проекту Стандарту. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 

освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати 

навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для 

відповідного кваліфікаційного рівня? 

У ОНП враховано вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної 

рамки кваліфікацій (НРК), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2011 №1341, Додатку до постанови 1341 (в редакції постанови КМУ від 

25.06.2020 № 519), «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», 

затвердженого постановою КМУ від 23.03.2016 № 261 і встановлені обсяг та 

терміни освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії, загальні компетентності, фахові компетентності, програмні результати 

навчання, перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей 

ОНП та досягнення програмних результатів; вимоги до структури навчальних 

дисциплін тощо. За змістом ОНП відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню 

та восьмому рівню НРК - доктор філософії, доктор наук; або 9-му рівню в редакції 

НРК від 12.06.2019 № 509 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-

%D0%BF/paran12#n12). Аспірант має продемонструвати інтегральну 

компетентність, загальні (системні, інструментальні, соціально-особистісні) і 

професійні компетентності за видами діяльності (науково-дослідної, організаційно-

управлінської, педагогічної). Системні компетентності відповідно до визначених в 

проекті «Стандарт вищої освіти України» 2019 року програмним результатам 

навчання відповідають наступним вимогам: ПР01, ПР04…ПР10 (фахові роботи у 

галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки). Інструментальні 

компетентності передбачають здатність застосовувати сучасні технології (ІК-

1…ІК-9). В термінології проекту Стандарту це ПР11-…ПР17. Соціально-

особистісні компетентності (СОК-1…СОК-4). — за термінологією проекту 

«Стандарту» це ПР18…ПР22. Професійні компетентності стосуються науково-

дослідної діяльності (ПК-1…ПК-19). Відповідником є спеціальні (фахові, 

http://www.phdstudies.com/PhD/Electrical-Engineering/)


предметні) компетентності К14…К27. Організаційно-управлінська діяльність 

передбачає здатність планувати, організовувати роботу та керувати проектами у 

галузі електричної інженерії (ПК-19), організації інноваційного процесу у вищих 

навчальних закладах або наукових установах (ПК-20…ПК-23), відповідник: 

К28…К31. Педагогічна діяльність містить здатність до системного аналізу освітніх 

процесів і явищ (ПК-24), здатність розробляти та проводити всі види занять у 

вищому навчальному закладі (ПК-25…ПК-28), або в термінах проекту 

«Стандарту» К32, К33. 

  

 

 

 

 

 

2. Структура та зміст освітньої програми 

 

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 

60 (30) 

 

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на 

формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)? 

45 (22) 

 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором 

здобувачів вищої освіти? 

15 (8) 

 

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої 

для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня  програма є 

міждисциплінарною)? 

Опис предметної області спеціальності включає: 

Об’єкт вивчення – процеси виробництва, передачі, розподілення та споживання 

електричної енергії на електричних станціях, що використовують відновлювані 

джерела енергії, в електричних мережах та системах; процеси перетворення  енергії в 

електромеханічних системах; аналіз безпеки, підвищення надійності та збільшення 

терміну експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

обладнання; засоби інформаційно-вимірювальної техніки; інформаційні технології 

експериментальних досліджень. 

Цілі навчання – сприяння всебічному розвитку людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, формування фахівця, науковця, викладача нового 

типу, який був би спроможний вирішувати складні науково-прикладні проблеми в 

галузі електричної інженерії. 

Теоретичний зміст предметної області – поняття та принципи і концепції 

фундаментальних знань теорії електротехніки, моделювання та оптимізації 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, 

їх використання для інновацій та досліджень режимів роботи електричних станцій, 

мереж та систем, електричних машин та електроприводів; оптимальні шляхи 

виконання експериментальних досліджень з метою отримання достовірної 

інформації про об’єкти дослідження. 

Методи, методики та технології: методи і засоби проведення наукових 

досліджень процесів в електроенергетичних та електромеханічних системах і 

комплексах; автоматизоване конструювання, проектування і контроль виробництва; 



викладання та підготовка фахівців; керування колективами при розв’язанні задач з 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; створення та дослідження 

інформаційних технологій, програмного забезпечення засобів вимірювань та 

програмного забезпечення для опрацювання результатів вимірювань. 

Інструменти та обладнання – програмно-технічні засоби, пристрої, системи, 

технології конструювання, контролю, моніторингу, моделювання, створення, 

дослідження та експлуатації електроенергетичного, електротехнічного та 

електромеханічного обладнання, що використовується у відновлюваній 

енергетиці. 

Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти 

програми, з яких 10 позицій (35 кредитів)/ 5 позицій (22 кредити)  складають цикл 

загальної підготовки, та 7 позицій (25 кредитів) 3 позиції (8 кредитів) - цикл 

професійної підготовки, з урахуванням педагогічної практики. 

Підготовка та захист дисертаційної роботи включається до наукового плану 

роботи. Реалізація мовних, дослідницьких та загальних компетентностей 

забезпечують 4 освітні курси, що відповідають навчальним дисциплінам «Філософія», 

«Іноземна мова», «Науково-дослідницька робота», «Методологія, організація та 

технологія наукових досліджень». 

Розподіл змісту професійної предметної області містить наступні теми: «Фахова 

підготовка», «Науково-дослідна підготовка», «Практична підготовка».  

 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії? 

В Інституті запроваджено процедуру вільного вибору з кількох навчальних 

дисциплін, яка дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію в обсязі, 

передбаченому законодавством. В  усіх освітніх програмах на дисципліни за 

вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25% від обсягу підготовки. 

Відповідно до “Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук” на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 

індивідуальна траєкторія формується протягом двох місяців з дня зарахування 

здобувача дисциплінами загальної, професійної і практичної підготовки, яка 

обирається здобувачем після консультацій з науковим керівником і відображено в 

індивідуальному плані. 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки: 

- комплексному урахуванню науково-дослідницьких інтересів аспірантів різних 

наукових напрямків відділів, що займаються підготовкою здобувачів за 

спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 

розширеним переліком вибіркових компонент; 

- участі у програмах національної та міжнародної академічної мобільності; 

- диференціації завдань самостійної роботи аспірантів, індивідуального навчання, 

відповідно до яких, наприклад, аспірантам під час вивчення навчальних дисциплін 

пропонується індивідуальний вибір певних завдань відповідно до тематики 

власних наукових інтересів. 

 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 

навчальних дисциплін? 

Згідно з “Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук” аспіранти мають можливість для реалізації свого права 

на вибір навчальних дисциплін (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154) після 

ознайомлення із освітньо-науковою програмою та навчальним планом, які є у 

відкритому доступі на сайті ІВЕ НАНУ  (https://www.ive.org.ua/?page_id=3146), 

шляхом консультативного внесення обраних дисциплін до індивідуального плану 

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. Вибір 

навчальних дисциплін здобувач здійснює в процесі формування свого 

індивідуального навчального плану у межах, передбачених ОНП та робочим 



навчальним планом, з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до 

структурно-логічної схеми підготовки. Під час вибору аспіранти спираються на 

власні наукові інтереси, погоджуючи це з керівником, завідувачем випускового 

відділу та гарантом ОНП. Здобувачі вищої освіти мають змогу обирати вибіркові 

освітні компоненти як з циклу професійної підготовки, так і з циклу загальної 

підготовки, у тому числі спрямованих на набуття «соціальних навичок». 

Індивідуальний план аспіранта затверджується в двомісячний термін після 

зарахування на засіданні Вченої ради ІВЕ НАН України. Вибіркові навчальні 

дисципліни, що внесені до індивідуального навчального плану здобувача, є 

обов’язковими для їх вивчення. Гарант програми та науковий керівник дають 

роз'яснення суті можливих альтернативних дисциплін для того, щоб допомогти 

здобувачеві обрати необхідний напрямок одержання додаткових поглиблених знань 

відповідно до напрямку власного наукового дослідження. Загальна процедура 

інформування здобувачів всіх рівнів вищої освіти про дисципліни, що 

пропонуються на вибір, складається з бесід на консультаціях та репозитарію на 

сайті Інституту. Також, треба зазначити, що протягом І-ІІІ років підготовки в 

аспірантурі здобувачі ступеня доктора філософії можуть вивчати позакредитні 

навчальні дисципліни, які не передбачені навчальним планом (на факультативах, 

семінарах, лекціях тощо) за погодженням із науковим керівником (відповідна заява 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії подається до відділу аспірантури 

і докторантури за місяць до початку таких навчальних занять) загальною кількістю 

не більше 10 кредитів за семестр; засвоєння аспірантами навчальних дисциплін 

може відбуватися на базі Інституту, а також в рамках реалізації права на академічну 

мобільність - на базі інших ЗВО (наукових установ), це стосується передусім 

загальнонаукової (філософської) та мовно-практичної підготовки. При цьому 

аспірантам, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, 

стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому ЗВО (науковій установі) на 

території України чи по за її межами гарантується збереження місця навчання та 

виплата стипендії (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154). 

 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності 

Загальні положення організації практичної підготовки аспірантів 

регламентуються: Положенням про аспірантуру інституту відновлюваної 

енергетики (https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/polozh.pdf), Положенням про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. 

Програма, що регламентує зміст практичної підготовки, цілі, етапи проходження й 

очікувані результати формуються здобувачем спільно з науковим керівником і 

заносяться до індивідуального наукового плану здобувача, що затверджує 

науковий керівник здобувача, директор Інституту. Практична підготовка аспірантів 

забезпечується шляхом формування компетенцій через: 

- виконання індивідуальних завдань і контрольних робіт, передбачених в ОНП  

- її компонентами ІК-1...ІК-3, використання прикладного програмного забезпечення 

відповідно до компонент ПК-9…ПК-19; апробацію результатів дисертаційного 

дослідження під час участі в міжнародних науково-технічних конференціях та 

семінарах, впровадженням результатів досліджень у виробництво та навчальний 

процес, участю аспірантів у госпдоговірних та держбюджетних темах; 

- педагогічну практику, яка являє собою вид практичної діяльності аспірантів 

щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи 

викладання спеціальних дисциплін 141 спеціальності, організацію навчальної 

діяльності студентів, науково-методичну роботу. Терміни проходження – 4 

семестр / 2 семестр. Загальний обсяг становить 8 кредитів / 4 кредита. Базою для 

проходження педагогічної практики НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського». 



Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами 

вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, 

які відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам 

навчання ОП 

  Серед програмних результатів навчання ОНП є комунікація, яка передбачає 

уміння ефективно спілкуватись на професійному і соціальному рівнях, включаючи 

усну і письмову комунікацію іноземною мовою, а також уміння представляти й 

обговорювати результати, здійснювати трансфер набутих знань, уміння 

організовувати спільну роботу з фахівцями з різних галузей у межах наукових 

проектів.  

  Основу soft skills ОП формують загальні компетентності, а саме: 

- здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного розвитку; 

- дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності науковця, так і 

щодо розуміння впливу досягнень науки на соціально-економічну і духовну сфери 

суспільства; 

- здатність до участі у міждисциплінарних проектах і вміння використовувати 

результати наукових досліджень інших галузей науки для досягнення цілей 

власного наукового дослідження; 

- здатність працювати у великій науковій групі, ставитися з повагою до 

національних і культурних традицій, способів роботи інших членів групи, 

розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги 

бюджетні витрати і персональні зобов’язання. 

  У результатах навчання ОНП передбачено формування у здобувачів автономії і 

відповідальності, а саме здатності адаптуватись до нових умов і самостійно 

приймати рішення; здатності відповідально ставитись до виконуваної роботи і 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.  

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту? 

Професійний стандарт відсутній. Програма враховує вимоги проекту 

стандарту щодо формування фахових компетентностей зі спеціальності та 

програмних результатів навчання. ОНП враховує також європейські стандарти 

вищої освіти в галузі інженерії; вважаємо, що доктор філософії зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» повинен володіти 

системою поглядів на фундаментальні засади та стратегії розвитку сучасної 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки та повинен бути 

спроможним виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-

видавничі, професійно-педагогічні, фахові аналітичні, експертно-консультативні, 

організаційно-управлінські та організаційно-проектні функції у сфері своєї 

діяльності. 

 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх 

компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним  навантаженням здобувачів 

вищої освіти (включно із самостійною роботою)? 

Згідно Положення про організацію навчального процесу в Інституті відновлюваної 

енергетики (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154) навчальний час здобувача 

визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння 

відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти. Навчальний план 

ОНП складено на 4 роки навчання, 60 кредитів ЄКТС (30 кредитів). Обсяг одного 

кредиту ЄКТС – 30 годин. Навчальний рік становить 2 семестри. Загальне 

навчальне навантаження охоплює час на проведення лекційних та практичних 

занять, консультацій, практики, самостійної та індивідуальної роботи, контрольних 

заходів. Тижневе аудиторне навантаження аспіранта становить 6 годин. Обсяг 

самостійної роботи в межах 50-90% від загального обсягу дисципліни, в 

середньому за ОНП складає 75 %. У структурі аудиторного навантаження 60% 

відведено на практичні заняття. Обсяг самостійної позааудиторної роботи з кожної 

навчальної дисципліни регламентує навчальний план спеціальності, а її зміст 



визначається робочою програмою навчальної дисципліни та навчально-

методичними матеріалами до неї. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною 

формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми 

та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми 

здобуття освіти 

Дуальна освіта за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

не здійснюється. Вважаємо, що така форма для доктора філософії буде необхідною 

тоді, коли роботодавцем будуть виступати науково-дослідна організація, навчальний 

заклад, провідні підприємства галузей, яким необхідні доктори філософії та які 

створюють умови для їх підготовки, а в подальшому залучають їх до роботи в себе з 

відповідним матеріальним і житловим заохоченням. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила 

прийому на навчання та вимоги до вступників ОП 

Правила прийому до аспірантури та докторантури ІВЕ НАН України в 2021 році 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=2587). 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників 

ураховують особливості ОП? 

До участі у вступних випробуваннях, які передбачають фаховий іспит із 

спеціальності та іспит з іноземної мови для громадян України (вступний іспит з 

української мови – для іноземних громадян), на дану освітню програму допускаються 

здобувачі, які мають освітній ступінь магістра за 141 спеціальністю або в іншій галузі 

знань (спеціальності) при успішному складанні додаткового вступного іспиту за 

фахом. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж 

та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної 

спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності за 

окремою програмою, яка розробляється предметною комісією з основної 

спеціальності.  

Програма фахового іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми 

освітнього рівня «Магістр» за 141 спеціальністю) формується членами групи 

забезпечення спеціальності 141, переглядається та затверджується щорічно.  

Програма вступного іспиту з іноземних мов має обсяг, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій 

рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або 

International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English 

Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. 

Програма вступних випробувань ураховує особливості ОНП шляхом наявності 

блоків «Електропостачання та електроспоживання», «Нетрадиційні та відновлювані 

джерела електроенергії», «Електротехніка». 

 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів 

навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його 

доступність для учасників освітнього процесу? 

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється 

«Правилами прийому до аспірантури Інституту відновлюваної енергетики НАН 

України» та «Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, 

докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників», для учасників програм 

академічної мобільності. (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154). Особам, які вступають 

до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена у дипломі про 

вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності призначається додаткове 

вступне випробування зі спеціальності за окремою програмою, яка розробляється 

предметною комісією з основної спеціальності.  

Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі 



спеціальності й англійської мови. Оцінювання додаткових вступних випробувань 

відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». Здобувачам 

надається можливість включення до індивідуальних планів виконання освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії освітніх компонентів із навчальних 

планів підготовки докторів філософії відповідних спеціальностей, які затверджені у 

закладах-партнерах. Документ, який здобувач освіти отримає після успішного 

завершення програми академічної мобільності - сертифікат або академічна довідка, де 

зазначено кількість кредитів і результати навчання за освітніми компонентами 

програми.  

 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил 

на відповідній ОНП (якщо такі були)? 

Вказані правила зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» не застосовувалися, оскільки таких випадків не було.  

 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його 

доступність для учасників освітнього процесу? 

Документи, які регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, перебувають на стадії розробки. Передбачаються вимоги до 

наданого здобувачем документа, у якому повинні обов’язково міститися конкретно 

названі вимірювані результати навчання. Здобувачеві необхідно надати докази 

результатів навчання. Докази участі в курсах, навчання без визнаної кредитної 

цінності, багаторічного досвіду роботи або посади не будуть прийняті автоматично. 

Визнання результатів неформальної освіти відбувається на основі заяви здобувача 

освіти до директора Інституту. До заяви мають додаватися документи (сертифікати, 

свідоцтва тощо), які підтверджують уміння, які здобувач отримав під час навчання.  

 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил 

на відповідній ОП (якщо такі були) 

Питань щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за 

час існування освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» не виникало. 

 

 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання 

на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? 

Наведіть посилання на відповідні документи 

Викладання та навчання за кожним освітнім компонентом включає такі оптимальні 

форми та методи навчання, як лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, 

індивідуальні завдання, контрольні заходи (тестування), педагогічну практику, 

підготовку статей, презентацію результатів досліджень на міжнародних та 

вітчизняних конференціях, форумах, симпозіумах, підготовку дисертаційного 

дослідження, захист наукових досягнень у вигляді дисертації, та регламентується 

Положенням про аспірантуру Інституту відновлюваної енергетики. 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=2587). 

Під час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам 

навчання, активно використовують мультимедійні засоби та прикладні програмні 

продукти. Форми та методи навчання на ОНП визначені у силабусах з дисциплін. 

ОНП має дослідницьке спрямування, тому індивідуальні завдання мають пошуковий 

та дослідницький характер та підтримуються консультаціями з викладачами. 



Система оцінювання охоплює атестацію результатів такими методами: 

усний метод (усне опитування на заняттях та співбесідах); 

письмовий метод (тестування, розв’язання наукових та прикладних завдань); 

практичний метод (виконання практичного завдання). Положення про оцінювання 

результатів навчання аспірантів ІВЕ НАНУ(https://www.ive.org.ua/?page_id=3154). 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким  є рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 

відповідно до результатів опитувань? 

Аспірант самостійно обирає форму навчання; критерії і методи оцінювання 

оприлюднюються заздалегідь для всіх видів робіт і контрольних заходів здобувача 

третього рівня вищої освіти, що підтверджується результатами опитування 

здобувачів; відповідністю методів і форм навчання принципам академічної свободи 

для всіх учасників навчального процесу; застосовується заохочення до навчання 

шляхом застосування різних способів подачі матеріалу і кращих практик 

викладання; існує формальна процедура подання апеляцій здобувачами вищої 

освіти. Студентоцентрованість форм і методів навчання полягає у можливості 

формування індивідуальних освітніх траєкторій; в збільшенні наукових досліджень, 

максимальній сформованості компетентностей і досягненні програмних результатів 

навчання. Втіленням студентоцентрованого підходу в навчанні і викладанні за ОНП 

є всебічна увага до потреб аспірантів; забезпечення належного наставництва з боку 

викладача разом з заохоченням в аспірантів почуття незалежності; наявність 

процедур реагування на скарги аспірантів. Здобувачі мають можливість вільно 

висловлюватися про якість навчання на сайтах, блогах, засіданнях під час 

анкетувань, а також вносити пропозиції у сфері організації освітнього процесу 

(зміни в розкладі, удосконалення структури навчального заняття тощо).  Рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання оцінюється 

в результаті опитування і обговорюється на засіданнях вченої ради Інституту.  

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання 

і викладання на ОП принципам академічної свободи 

ОНП забезпечує принципи академічної свободи аспірантів, а саме свободи 

отримання знань відповідно до їх потреб та інтелектуальних запитів, свободи 

ставити будь-які питання, прагнути до істини, в тому числі з приводу суперечливих 

і непопулярних поглядів, свободи обирання навчального курсу в межах вибіркової 

частини. Аспіранти є вільними у виборі теми власного наукового дослідження, 

можуть висловлювати власну думку з приводу розглянутих питань в ході занять, 

відстоювати свою точку зору або вступати у дискусію з викладачем. 

Для науково-педагогічних працівників академічна свобода полягає у самостійності 

та незалежності учасників освітнього процесу, проведенні наукових досліджень і 

використання їх результатів, вільному виборі методів навчання і викладання. 

Площадкою для реалізації академічної свободи викладачів є наукові семінари 

Інституту. 

Аспіранти вільні у виборі теми власного наукового дослідження. У разі 

отримання результатів дослідження, які сприяють поглибленому вивченню 

освітнього компонента, вони впроваджуються в освітній процес (акти 

впровадження в навчальний процес). 

Принципам академічної свободи відповідає також можливість участі у 

програмах кредитної мобільності відповідно до Положення про академічну 

мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та 

наукових працівників (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154). 

 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу 

надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 



компонентів * 

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів надається здобувачеві 

вищої освіти у такі засоби: 

- викладачем на першому занятті з дисципліни; 

- на офіційному сайті Інституту стосовно аспірантури 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=2587) та у відповідному курсі на порталі 

дистанційного навчання (робочі програми/силабуси навчальних 

дисциплін(https://www.ive.org.ua/?page_id=3142); 

- додається до індивідуальних завдань; 

- у комплексах інформаційно-методичного супроводу вивчення кожного освітнього 

компоненту, зокрема у методичних матеріалах до самостійної роботи. 

  Розклад проведення екзаменів розміщується на сайті Інституту не пізніше ніж за місяць до 

початку екзаменаційної сесії. Інформування про організацію навчального процесу здійснюється 

через структурні підрозділи Інституту. Підсумкові форми контролю знаходять своє 

відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі атестаційних 

тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в 

друкованому та електронному вигляді. Доступ до інформаційних ресурсів щодо 

освітньої діяльності є відкритим та здійснюється через корпоративні інформаційні 

ресурси. 

 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 

реалізації ОП 

Аспіранти залучаються до реалізації наукових тем наукових відділів під час 

освітнього процесу за ОНП, наприклад, аспірант В.Смертюк у 2018-20 рр. входив 

до складу виконавців держбюджетної НДР «Дослідити особливості 

функціонування і умови забезпечення оптимальності комбінованих систем 

енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії різних видів з 

урахуванням випадкових процесів генерування та споживання енергії», № 

держреєстраці 0118U003385. Аспіранти О.Рєпкін, О.Бурмістров, В.Бодняк брали 

участь у виконанні НДР «Розробити системи комбінованого енергопостачання 

об’єктів соціальної сфери з використанням різних видів відновлюваних джерел 

енергії», ДР 0120U000126, та інших роботах. 

Аспіранти активно виступають з доповідями на міжнародних наукових 

конференціях, наприклад: 

- С.Т. Пазич. Математична модель навантажувальних режимів роботи гідронасосної 

станції при живленні від 

Вітроелектричної установки /П.Ф. Васько, С.Т. Пазич; 

- М.М. Бордаков. Основні елементи перетворення в мережевому Інверторі /М.М. 

Бордаков, В.А. Щокіна; 

- О.О. Рєпкін. Вітроводневі технології / С.О. Кудря, О.О. Рєпкін, М.А. Ткаленко, Л.В. 

Яценко, Л.Я. Шинкаренко 

 ( Матеріали XХІ міжнародної науково-практичної конференції «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті». – Київ,  14-15 травня 2020.), та інші.  

Аспіранти під керівництвом провідних науковців публікують результати власних 

наукових досліджень у виданнях, що індексуються НМБД, наприклад: 

- В.Н Смертюк. Оптимизация соотношения мощностей ветровых и солнечных 

электростанций / Кузнецов Н.П., Смертюк В.Н. Лысенко О. В., Нестерчук Д. Н., 

Адамова С.В. DOI: 10.5281/zenodo.2222378.  

- В.В. Бодняк . Алгоритм і програмне забезпечення для arduino-системи 

тестування фотоелектричних модулів / О.Ю. Гаєвський, В.Ю. Іванчук, І.О. 

Корнієнко.  DOI: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2021.1(64). 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових 



досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 

Положення про організацію освітнього процесу в ІВЕ НАН України 

регламентує терміни оновлення ОНП (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154).  

В Інституті проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту 

навчання. Під час їх проведення обговорюються питання оновлення освітніх 

компонент. Таким чином, ініціаторами оновлення виступає керівник випускового 

відділу, провідні фахівці та викладачі дисциплін ОНП. Ознайомлення викладачів з 

сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі електричної інженерії 

відбувається в результаті підвищення кваліфікації, участі у Всеукраїнських та 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Наприклад, 

експертна діяльність науковців Інституту у міжнародному проєкті ЮНІДО/ГЕФ 

«Глобальна інноваційна програма екологічно чистих технологій для малих і 

середніх підприємств України» дозволила оволодіти сучасними практичними 

підходами до формування інвестиційних проектів, зокрема у сільськогосподарській 

та переробній галузях. На підставі набутого досвіду було ініційовано внесення змін 

у робочі програми навчальних дисциплін «Методи та засоби перетворення 

біоенергетичних ресурсів в теплову  та електричну енергії», «Методи дослідження, 

формування та керування інтелектуальними енергетичними системами та 

комплексами»). 

Одночасно з оновленням змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень 

і сучасних практик в галузі відбувається оновлення комплексів інформаційно-

методичного супроводу, що сприяє якісній підготовці аспірантів. За результатами 

виконаних науково-дослідних робіт, захистів дисертацій, обговорення сучасних 

ідей, отриманих на практиці і при спілкуванні з провідними фахівцями, 

оновлюється зміст освітніх компонентів ОНП. Наприклад, в оновленій редакції 

використано результати наукових досліджень, висвітлені в монографіях 

директора Інституту Кудрі С.О. та ряду співавторів – викладачів аспірантури: 

«Відновлювані джерела енергії» / За ред. С.О. Кудрі. – Київ: Інститут 

відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. – 392 с.; «Фундаментальні аспекти 

відновлювано-водневої енергетики і паливнокомірчаних технологій»: монографія / 

[С.О. Кудря, Ю.П. Морозов, М.П. Кузнєцов та ін.]; НАН України. – К. : «Вид-во 

КІМ», 2018. – 260 с.; Морозов Ю.П. Добыча геотермальных ресурсов и 

аккумулирование теплоты в подземных горизонтах : монографія / Ю.П. Морозов ; 

ІВЕ НАН України. – К. : НВП «Вид-во «Наукова думка» НАН України», 2017. – 200 

с. були використані під час модернізації курсів «Методи аналізу та прогнозування 

розвитку відновлюваних джерел енергії», «Методи моделювання видобування та 

перетворення геотермальної енергії та енергії довкілля в теплову  та електричну 

енергію» 

Наявність оновлення змісту освіти, за відповідною дисципліною, кожним 

викладачем є важливою умовою продовження контракту з Інститутом на наступний 

період. 

 

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах 

ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО 

Міжнародна співпраця здійснюється разом з НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського. На 

базі спільної кафедри створено Українсько-Польський центр розвитку технологій 

відновлюваних джерел енергій і енергоефективності. Напрямками діяльності є також 

участь в роботі Mіжнародного інформаційно-демонстраційного центру відновлюваної 

енергетики і трансферу технологій при ІВЕ НАНУ, забезпечення активної участі 

Інституту в міжнародних освітніх та наукових програмах і проектах (Erasmus+, 

Horizon 2020); участь в міжнародних наукових конференціях, публікації в 

міжнародних виданнях, видання навчальних посібників, монографій, статтей 

англійською мовою тощо. У 2015 р. було організовано участь групи аспірантів 

(А.Донець, О.Кармазін) і молодих учених інституту в міжнародній програмі Open 

World (Відкритий світ) на тему: «Енергетична незалежність, збереження 



іальтернативні види енергії», з відвіданням і ознайомленням з роботою ряду 

навчальних та наукових установ США (національної лабораторії з відновлюваної 

енергетики NREL, Джорджтаунський університет). Аспірантка  М.Ібрагімова у 2017 

р. приймала участь в навчальній програмі в Китаї у складі експертної робочої групи 

Всесвітнього фонду природи (WWF). Важливою площадкою міжнародного 

спілкування є участь аспірантів у щорічній  міжнародній науково-практичній 

конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті» (з 2020 

року проводиться онлайн, https://www.ive.org.ua/?page_id=2710).На цей час на ОНП 

відсутні реалізовані програми міжнародної мобільності, але Інститут працює над цим 

питанням.  

 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 

 

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах 

навчальних дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення  

програмних результатів навчання? 

Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог у 

Положенні про порядок оцінювання результатів навчання аспірантів  і Положенні про 

екзамени і заліки в Інституті відновлюваної енергетики 

((https://www.ive.org.ua//?page_id=3154)). На ОНП  застосовують  такі види контролю: 

поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль проводиться на 

аудиторних заняттях для перевірки рівня підготовки до виконання конкретної 

роботи і може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-

контролю на практичних заняттях та лекціях, виступів аспірантів на практичних 

заняттях, тестування тощо. Модульний контроль - це оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок аспірантів, набутих під час засвоєння окремого змістового 

модуля дисципліни, може проводитись у формі письмового опитування або 

тестування. Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання аспірантів на 

всіх етапах навчання. Форми підсумкового контролю для дисциплін - екзамен, залік, 

диференційований залік. Критерії оцінки рівня знань визначаються викладачем для 

кожного контрольного заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів, які мають 

вільний доступ до всіх робочих програм освітніх компонент. При проведенні 

семестрових екзаменів викладачі мають дотримуватись єдиних вимог до 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів з метою створення умов для 

опанування дисциплін навчального плану як системи професійної підготовки 

фахівців. 

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних 

заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти? 

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом 

інформування аспірантів щодо критеріїв оцінювання знань студентів з визначеної 

дисципліни (на першому аудиторному занятті з дисципліни). Крім цього, 

інформацію щодо критеріїв оцінювання можна знайти в навчально-методичних 

матеріалах, а саме навчальних, робочих навчальних програмах, методичних 

вказівках, силабусах тощо. Доступність до цих матеріалів забезпечується шляхом їх 

розміщення на сайті Інституту. Форми контрольних заходів і критерії оцінювання 

здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими, доступними, дають змогу 

встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого 

освітнього компонента та ОНП загалом. Правила проведення контрольних заходів, 

зокрема обов’язкова присутність двох викладачів, забезпечують об’єктивність 

оцінювання. В Інституті ведеться перевірка академічних текстів (дисертацій, статей, 

монографій, навчальних посібників, підручників, збірників науково-практичних 



заходів) на наявність неправомірних запозичень та визначено відповідальні 

підрозділи за проведення перевірки.  

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться 

до здобувачів вищої освіти на початку навчального семестру на першому 

аудиторному занятті з визначеної дисципліни. Викладач перед початком викладання 

навчальної дисципліни має надати здобувачам інформацію про програму занять, 

про права та обов’язки, пов’язані з участю в заняттях, про умови та терміни здачі 

іспитів/заліків і про критерії оцінювання. Графік навчального процесу (визначає 

календарні терміни семестрів, екзаменаційних сесій, канікул та атестацій) 

затверджується заступником директора з наукової роботи та розміщується на 

офіційному сайті Інституту. Графік проведення екзаменів затверджується 

директором, оприлюднюється на дошках оголошень та вноситься до розкладу 

роботи аспірантури. Критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на 

початку вивчення дисципліни. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

за кожним освітнім компонентом розміщуються на інформаційних ресурсах 

випускового відділу. Перед екзаменами в терміни, визначені розкладом, 

обов’язково проводяться консультації, на яких обговорюються всі питання, що 

виникли у аспірантів під час підготовки, в тому числі щодо критеріїв оцінювання. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 

стандарту вищої освіти (за наявності)? 

Стандарт вищої освіти відсутній. Форма наукової атестації здобувача 

регулюється  Положенням про аспірантуру Інституту відновлюваної енергетики 

((https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/polozh.pdf)). Здобувач двічі на рік (у 

березні – проміжний звіт, у вересні – звіт за навчальний рік) атестується науковим 

керівником і звітує про виконання індивідуальних планів на засіданні вченої ради 

Інституту. За результатами звіту ухвалюється рішення щодо стану виконання 

здобувачем індивідуальних планів і формулюються рекомендації для подальшої 

навчальної та наукової роботи. Стан готовності дисертації здобувачів до захисту 

визначається науковим керівником (або обопільним рішенням двох керівників). 

Обов’язковою умовою до захисту дисертаційної роботи є успішне виконання 

здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуального плану 

наукової роботи. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для 

проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у 

формі дисертації. 

 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних 

заходів? Яким чином забезпечується його доступність для  учасників 

освітнього процесу? 

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про 

порядок оцінювання результатів навчання аспірантів  та Положенням про екзамени та заліки 

в Інституті відновлюваної енергетики (https://www.ive.org.ua//?page _id=3154)) та 

п.9 ОНП. Форма проведення екзамену визначаються робочою програмою 

дисципліни. За кожною освітньою програмою розроблено навчальний план, який 

затверджено рішенням Вченої ради Інституту, він є основою для складання 

розкладу занять і розкладу екзаменів здобувачів. Оцінювання здобувачів вищої 

освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням в оцінку за національною шкалою та шкалою ЄКТС. Результати 

контролю доводяться до відома аспірантів. Встановлення термінів проведення 

проміжної атестації затверджується розпорядженням директора Інституту. Строк і 

тривалість проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього 

процесу. 

https://www.ive.org.ua/?page%20_id=3154)


 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими 

є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 

приклади застосування відповідних процедур на ОП 

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням 

екзаменів/диференційованих заліків у письмовій формі та обов’язковій присутності 

не менше як двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення 

контрольних заходів, їх публічністю. Крім того, об’єктивність екзаменаторів 

забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності та кількості 

завдань, єдиних критеріїв оцінювання і тривалості контрольних заходів, механізмів 

підрахунку результатів, тощо. При усній формі або автоматизованій тестовій формі 

екзамену оцінка оголошується відразу після закінчення опитування студента і 

проставляється в екзаменаційну відомість; при письмовій формі екзамену оцінка 

оголошується не пізніше наступного дня. Здобувач, який не погоджується з 

оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. 

У випадку незгоди аспіранта з рішенням, він може звернутися з письмовою 

апеляцією до директора ІВЕ. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції 

здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить директор, завідувач 

випускового відділу, викладач, представник Ради молодих вчених, науковий 

керівник аспіранта.(п.8.3 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії). Випадків оскарження результатів контрольних заходів, 

а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОНП не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного 

проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 

відповідних правил на ОП 

Здобувачеві вищої освіти, який не з’явився на підсумковий семестровий 

контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, з 

дозволу директора/заступника з наукової роботи може бути подовжено строк 

складання заліково-екзаменаційної сесії за індивідуальним графіком. Підставою є 

доповідна записка  викладача відповідної дисципліни, з якої здобувач отримав 

незадовільну оцінку. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового 

семестрового контролю отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не 

з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної причини, надається 

можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної 

заборгованості. Повторне складання екзамену чи заліку допускається не більше 

двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – комісії, про 

що видається відповідне розпорядження. Здобувач вищої освіти не може бути 

допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види 

робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Оцінка, отримана у результаті 

другого перескладання екзамену (заліку), є остаточною. Досвіду повторного 

проходження контрольних заходів під час навчання за ОНП не було. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування відповідних правил на ОП 

Для оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів 

контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій в Інституті здобувач освіти 

може подати апеляційну заяву директору Інституту протягом трьох робочих днів 

після виникнення конфліктної ситуації. За ініціативою директора для розгляду 

апеляційної заяви формується наказ про створення комісії, яка у п’ятиденний 

термін задовольняє заяву або відмовляє в її задоволенні, про що складається 

відповідний протокол і підписується всіма членами комісії. Положення про 

організацію освітнього процесу забезпечує право здобувача вищої освіти на 

оскарження рішення, дії або бездіяльність науково- педагогічних працівників, 

посадових осіб (представників адміністрації) Інституту щодо організації і 



результатів проведення семестрових контрольних заходів. Для вирішення спірних 

питань і розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої 

входить директор ІВЕ, завідувач випускового відділу, викладач відповідної 

дисципліни, представник Ради молодих вчених, науковий керівник аспіранта. 

Комісія розглядає апеляції щодо порушення процедури проведення контрольних 

заходів упродовж шести календарних днів після їх подання. За бажанням здобувач 

вищої освіти, який подав апеляцію, може бути присутнім при розгляді своєї заяви. 

Рішення апеляційної комісії доводиться до аспіранта, який підтверджує це 

особистим підписом у протоколі засідання апеляційної комісії.  

Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед 

здобувачів ОНП не було. 

 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності? 

Дотримання академічної доброчесності у ІВЕ НАНУ висвітлені  у  Положеннях 

про академічну доброчесність і про комісію з питань етики та академічної доброчесності 

(https://www.ive.org.ua//?page_id=3154) та базуються на положеннях ст.42 Закону 

України «Про освіту» (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page3) .В 

Інституті відповідальним за академічну доброчесність є колегіальний орган (Вчена 

рада), який відповідає за організаційно-методичне забезпечення виконання 

стандартів академічної етики, розгляд заяв про порушення академічної 

доброчесності та недотримання етичної поведінки, а також надання пропозицій 

адміністрації щодо притягнення порушників до відповідальності й накладання 

відповідних санкцій. При розгляді дисертацій, виконаних в Інституті, також 

проводиться їх онлайн-перевірка на відсутність академічного плагіату. Якщо буде 

заява щодо виявлення академічного плагіату, то вона розглядається на засіданні 

Вченої ради, яка ухвалює відповідний висновок. У разі виявлення академічного 

плагіату в дисертації на здобуття наукового ступеня така дисертація знімається із 

захисту, незалежно від стадії розгляду, без права повторного захисту. 

Відповідальність за академічний плагіат у дисертаційних роботах здобувачів 

наукових ступенів покладено на авторів цих робіт та наукових керівників 

(консультантів) робіт. Для технічної підтримки перевірки на офіційному сайті 

Інституту розміщується посилання на сервіси з перевірки на наявність плагіату 

(Strikeplagiarism.com та Unicheck.com). 

 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності? 

Перевірка здійснюється за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для перевірки використовуються інформаційні онлайн-системи Unicheck. 

Після завершення здобувачем освіти освітньо-наукової програми та завершенням 

роботи над рукописом дисертації, а також за умови позитивного висновку керівника 

рукопис дисертації в електронному вигляді подається на перевірку на ознаки плагіату. 

Не більше 10 робочих днів з дня подання роботи формується довідка про результати 

перевірки. Довідка є вхідним документом для подання документів на розгляд Вченої 

ради, яка формулює свої рекомендації щодо попередньої експертизи роботи. 

Результати навчання здобувачів ступеня доктора філософії, що оформлені у вигляді 

друкованої продукції (тез, статей, монографій тощо), дисертаційні роботи підлягають 

обов’язковій експертній оцінці та перевірці на наявність у них неправомірних 

запозичень. Для технічної підтримки перевірки на наявність плагіату 

використовуються безкоштовні сервіси перевірки на плагіат. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів 

вищої освіти ОП? 

Для здобувачів вищої освіти на сайті Інституту (https://www.ive.org.ua/?page_id=250) 

розміщено посилання на правила публікаційної етики 



(https://ve.org.ua/index.php/journal/policy_journal), в Положеннях про академічну 

доброчесність і про запобігання академічному плагіату 

(https://www.ive.org.ua//?page_id=3154), а також ґрунтовна інформація про академічну 

доброчесність на сторінках спільної кафедри відновлюваної енергетики ІВЕ та НТУУ, 

де містяться нормативно-правові та регламентуючі документи та корисні ресурси з 

розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату  

(https://kpi.ua/academic-integrity), та програма підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників «Академічна доброчесність» 

(http://uiite.kpi.ua/pidv_kval_kpi/akadem-dobro).  

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у ІВЕ 

проводиться консультування щодо вимог із написання статей, посібників і 

дисертаційних робіт із наголошенням на принципах самостійності, коректного 

використання інформації з інших джерел та уникнення плагіату, а також правил опису 

джерел та оформлення цитувань. 

Обов’язковим є ознайомлення науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників Інституту, а також осіб, які навчаються, з документами, що унормовують 

запобігання академічному плагіату та встановлюють відповідальність за академічний 

плагіат, сприяння в ознайомленні осіб, які навчаються, з правилами наукової етики. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть 

приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП 

Процедура розгляду питання щодо порушення академічної доброчесності 

проводиться членами Вченої ради ІВЕ й передбачає: опитування свідків (свідком 

може бути будь-який учасник освітнього процесу, якому відомі обставини, що 

стосуються справи); вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи); 

проведення консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено 

провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ процесів, що містять інформацію 

про обставини справи, і надати висновок з питань, які виникають під час розгляду 

справи і стосуються сфери її спеціальних знань); інші заходи, необхідні для 

проведення об’єктивного розслідування. 

Порушення академічної доброчесності може бути підставою для відрахування 

здобувача вищої освіти. При виявленні випадків порушення академічної 

доброчесності: 

- під час виконання навчальних завдань, завдання повертається здобувачеві вищої 

освіти на доопрацювання; 

- під час контрольних заходів, здобувачеві призначається повторний захід; 

- під час проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження, 

дисертаційна робота повертається аспіранту для усунення виявлених недоліків 

та на загальне доопрацювання. 

На ОНП не було випадків порушень академічної доброчесності. 

 

6. Людські ресурси 

 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується 

необхідний рівень їх професіоналізму? 

У випусковому відділі та в Інституті в цілому розроблено ефективну систему 

відбору викладачів. Відбір здійснюється на конкурсній основі згідно «Примірне 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових 

посад державної наукової установи» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/404-2018-

%D0%BF Конкурсний відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, 

законності, рівності прав членів конкурсної комісії, незалежності й об’єктивності та 

обґрунтованості рішень. При оголошенні конкурсу кандидат має прочитати пробну 

відкриту лекцію або провести практичне заняття. Під час конкурсного добору 

викладачів враховує відповідність фаху викладачів цілям ОНП; розглядаються такі 

критерії відбору: 

1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; 

https://ve.org.ua/index.php/journal/policy_journal


2. Спеціальність захисту дисертації; 

3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання (за наявності); 

4. Кількість і якість показників активності викладача; 

5. Рівень публікаційної активності; 

6. Вміння використувати інформаційні технології 

7.  Наявність комунікаційних  навичок (Soft skills); 

8. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації. 

Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, що 

оформлюється протоколом. Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу 

за попередній період, аналіз проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних 

занять, наукова активність, досвід практичної роботи. 

Інформація про викладачів на ОНП наведена в Таблиці 2. 

 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу 

У межах договорів про співпрацю ІВЕ та промислових підприємств провідні 

фахівці з цих підприємств беруть активну участь в організації та реалізації освітнього 

процесу за даною ОНП. Основними напрямами співпраці з роботодавцями є: 

- підготовка, перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації кадрів; 

- стажування викладачів; організація працевлаштування випускників (3 аспіранта, 

що навчаються на програмі, суміщають практичну діяльність в ТОВ Атмосфера), 1 

працює за суміщенням в ТОВ «Смарт енерджі менеджмент Україна», 1 -  в 

SolarWind Systems); 

- модернізація змісту освіти, підготовка освітніх пропозицій відповідно до потреб 

ринку праці (рецензування ОНП з боку роботодавців); 

- модернізація навчально-лабораторної бази Інституту (минулого року було 

встановлено трекерну фотоелектричну установку, обладнано геотермальні 

свердловини, оснащено акумуляторним та вимірювальним лабораторним 

обладнанням, в тому числі із залученням роботодавців); 

- освітні та наукові проекти та заходи, в т.ч. організація оглядових та проблемних 

лекцій, семінарів та міжнародної науково-технічної конференції «Відновлювана 

енергетика та енергоефективність у XXI столітті» 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=2710) з залученням фахівців галузі. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 

аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців 

 ЗВО залучає до викладання професіоналів-практиків, а саме, у минулому 

навчальному році з лекціями до студентів та аспірантів ІВЕ, що здобувають освіту 

на спеціальності 141, приїздили представники ТОВ «Смарт енерджі менеджмент 

Україна», енергетичнї асоціації «Українська воднева рада», Технічного комітету з 

стандартизації ТК197, ТОВ «Атмосфера» (https://www.atmosfera.ua/uk/) та інші, 

якими були розглянуті такі актуальні питання сучасної електроенергетики, як: 

Особливості стандартизації розробок вгалузі водневих технологій (ТК 197), 

стандартизації робіт з енергоефективності (ТК 148)., проектування автономних 

енергосистем (GRESA-GROUP LLC)  та інші. 

 Інститут є партнером Energy Club, який проводить Energy Meetings Online - 

регулярні онлайн-зустрічі з провідними експертами у сфері енергетики, до яких 

мають можливість залучатися аспіранти.  

 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? 

Наведіть конкретні приклади такого сприяння 

  Викладачі, що викладають на ОНП, чл.-кор.НАНУ Кудря С.О. пройшов підвищення 

кваліфікації:в Інституті електродинаміки НАН України, затемою: «Комплексне використання 

відновлюваних джерел енергії в  системах SMART GRID». (Наказ ІВЕ НАНУ № 36 від 01.03.2017р);  



д.т.н. Кузнєцов М.П.:   у 2011 р. пройшов навчання за міжнародною програмою  «Вітрова енергетика-

2011»  (Швеція, Індія), сертифікат SIDA.  У 2015 році захистив докторську дисертацію за науковою 

спеціальністю 05.14.08 – «Перетворювання відновлюваних видів енергії»; к.т.н. Жовмір М.М. пройшов 

120 годинний курс навчання в Київському національному університеті будівництва та архітектури за 

програмою сертифікації енергетичної ефективності будівель, атестат енергоаудитора СЕЕБ АА000044. 

Дата видачі  атестату 26.12.2018 р. 2. пройшов 120 годинний курс навчання в Київському національному 

університеті будівництва та архітектури за програмою обстеження інженерних систем будівель, атестат 

ФОІСБ АБ000044. Дата видачі атестату 26.12.2018 р;  к.т.н. Клюс С.В у 2020 р.  пройшов курс Бізнес 

Академії в рамках другої хвилі Програми Акселерації ПроєктуЮнідо/ГЕФ “Глобальна інноваційна 

програма чистих технологій для малих та середніх підприємств в Україні“ тощо. Засобом 

підвищення обізнаності викладачів є семінари та курси Наукової бібліотеки КПІ, 

зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. 

 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності 

 Процедури, за якими ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності, 

включають професійне заохочення. Для заохочення за успіхи в роботі, за зразкове 

виконання своїх обов'язків, сумлінну та плідну працю; високі досягнення в науковій, 

навчально-методичній, виховній, навчальній та громадській роботі; високі досягнення 

у виробничій діяльності до працівників Інституту та осіб, які навчаються в 

аспірантурі, застосовуються такі заходи заохочення: оголошення подяки; 

нагородження грамотою, почесною грамотою; преміювання. Ці ж показники 

враховуються для кар’єрного зростання при призначенні на наукові посади.  За високі 

досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, 

напруженість у роботі встановлено надбавку працівникам до заробітної плати 

відповідно до посадового окладу. Такі заходи було застосовано зокрема до викладачів 

Кузнєцова М.П, Клюса С.В., Мороз А.В. та інших. Система підвищення кваліфікації 

та професійної адаптації передбачає низку тренінгів та семінарів, спрямованих на 

підвищення викладацької майстерності, на базі КПІ ім.І.Сікорського та на 

загальнодоступних інформаційних платформах. Викладачам, які успішно й сумлінно 

виконують свої трудові обов'язки, надають, насамперед переваги та пільги в галузі 

соціально-культурного й житлово-побутового обслуговування (путівки до будинків 

відпочинку, поліпшення житлових умов тощо). 

 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-

методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей 

та програмних результатів навчання? 

Матеріально-технічна база Інституту пристосована для підготовки фахівців за 

ОС «доктор філософії». Освітній процес здійснюється у наукових корпусах, 

лабораторіях, на базах практик. Досягнення визначених ОНП цілей та програмних 

результатів навчання забезпечується: обладнанням навчальних приміщень засобами 

візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним програмним 

забезпеченням (вільні ліцензії Office, MS Project 2016, ZOOM), доступом до наукових 

та навчальних лабораторій для проведення досліджень; наявністю сучасної фахової 

літератури та періодичних видань в науково-технічній бібліотеці ІВЕ і на кафедрі 

НТУУ КПІ (бібліотекою Інституту створений і підтримується в актуальному стані 

електронний каталог науково-технічної бібліотеки, за допомогою якого через будь-

який комп’ютер, підключений до мережі Internet, можна здійснити пошук потрібної 

літератури в бібліотеці); наданням доступу викладачам та здобувачам освіти до баз 

даних Scopus та Web of Science; навчально-методичним та інформаційним 

забезпеченням освітніх компонентів програми (https://www.ive.org.ua/wp-

content/uploads/Перелік-методичних-вказівок.pdf).  

 



Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, 

дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? 

Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та 

інтересів? 

Навчальні приміщення Інституту обладнано всім необхідним для проведення 

аудиторних занять та самостійної роботи. Для забезпечення інформаційно-освітніх 

потреб організовано вільний доступ до мережі Інтернет у навчальних приміщеннях, а 

також у відділах. Структура освітнього середовища ґрунтується на принципах 

задоволення освітніх потреб осіб, які навчаються, відповідно до їхніх інтересів та 

здібностей. Інститут задля виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів 

проводить консультації з представниками органів самоврядування, періодичні 

опитування, системні зустрічі зі здобувачами освіти. Важливу роль у створенні 

освітнього середовища відіграє Рада молодих вчених, яка працює в Інституті 

(Положення про Раду молодих вчених (https://www.ive.org.ua/?page_id=3154). Вона 

забезпечує дотримання прав та інтересів молодих учених університету, сприяє 

формуванню умов для розвитку наукового та творчого потенціалу. 

З часу створення в Інституті працює відділ науково-технічної інформації; відділ з 

питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, а 

з 2019 р. - Міжнародний інформаційно-демонстраційний центр відновлюваної 

енергетики та трансферу технологій (https://www.ive.org.ua/?page_id=831).  

Виявлення і врахування потреб та інтересів здобувачів вищої освіти 

забезпечується системою зворотного зв’язку зі здобувачами освіти, зокрема 

моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності.  

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища 

для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 

здоров’я)? 

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої 

освіти забезпечується комплексом заходів, який включає: підтримку стану приміщень, 

навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень у відповідності до 

чинних норм та правил експлуатації; профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо 

безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі організації 

позанавчальних заходів; системну роботу з популяризації здорового способу життя; 

системну роботу з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених 

процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення 

комплексних тренувань з евакуації, організацію охорони навчальних та інших 

приміщень і корпусів Інституту. Фахівці з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, із цивільної оборони проводять інструктажі та профілактичні заходи 

щодо дій у надзвичайних ситуаціях. ІВЕ НАНУ дбає про збереження психічного 

здоров’я здобувачів через створення доброзичливої атмосфери співробітництва та 

підтримки, регулювання обсягів навчального навантаження з метою запобігання 

перевтомі та стресам. (Положення про охорону праці та пожежну безпеку 

ttps://www.ive.org.ua/?page_id=3154) 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є 

рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно 

до результатів опитувань? 

Інформаційна і консультативна підтримка здобувачів вищої освіти 

забезпечується на рівні випускового відділу 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=3154). Основними напрямками роботи із 

соціальної підтримки є соціальний захист, організація оздоровлення і відпочинку, 

які забезпечуються співпрацею структурних підрозділів інституту, профспілкою, 

Радою молодих вчених, адміністрацією. Основні положення щодо забезпечення 

інтересів аспірантів з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективним 

договором між адміністрацією і профспілковою організацією. Зокрема, в п.2.6. 

закріплено перевагу випускникам аспірантури серед осіб, що приймаються 

вперше на посади наукових працівників без наукового ступеня або вченого 



звання, в 6.8. допомога за рахунок коштів спеціального фонду, при наявності 

фінансових можливостей в друкуванні монографій, дисертаційних робіт та ін. До 

консультативної підтримки здобувачів вищої освіти долучаються випускники, які 

беруть участь у наукових семінарах і конференціях Інституту, а також 

роботодавці під час організації конференції і круглих столів, де вони знайомлять 

здобувачів вищої освіти і викладачів із діяльністю компаній, діляться власним 

досвідом роботи, інформують про наявні вакансії і вимоги до потенційних 

працівників. За результатами опитувань, здобувачі позитивно оцінюють 

механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної і соціальної 

підтримки в Інституті. Водночас, пропозиції і зауваження, висловлені 

здобувачами освіти, враховуються у подальшій діяльності. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту 

особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на 

конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були) 

Розроблено проект забезпечення доступності осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення у будівлі ІВЕ НАНУ відповідно до державних 

будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». Проектом 

передбачено систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки. Для здобувачів 

з інвалідністю  (рекомендації індивідуальної програми реабілітації інваліда за 

підписом голови МСЕК) заняття плануються в приміщеннях, які оснащені 

необхідними технічними засобами для безпроблемного пересування по території 

корпусу. У головному корпусі Інституту відсутні високі пороги, є широкі двері, 

широкі коридори, наявність пристосованого для таких осіб туалету, доступний заїзд 

у приміщення (сходи/пандуси), передбачено доступ до буфету. Вхідний тамбур і 

хол облаштовані попереджувальними і  спрямовуючими тактильними індикаторами 

і смугами. З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю і 

інших маломобільних груп населення в Інституті прийнято відповідний порядок 

супроводу. За необхідності організовуються і проводяться індивідуальні заходи, 

спрямовані на поетапну адаптацію осіб з особливими освітніми потребами до 

навчального процесу. З метою виховання в молоді толерантного ставлення до осіб з 

особливими потребами систематично проводяться виховні заходи відповідної 

спрямованості. Для реалізації права на освіту осіб із особливими освітніми 

потребами можуть бути використані технології дистанційного навчання. У 2020-

2021 році заплановано продовжити роботу з адаптації Інституту для осіб з 

особливими потребами.  

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними 

домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується 

їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 

освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації 

ОП? 

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на 

принципах свободи, справедливості, рівності прав і можливостей, толерантності, 

відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Інституті 

забезпечується низкою нормативно-правових документів. Наявність практичних 

механізмів розв’язання конфліктної взаємодії дозволяє попереджувати появу 

конфліктів під час реалізації ОНП і створювати відповідні умови в колективі, які 

сприяють відсутності конфліктних ситуацій, зокрема, пов’язаних із 

дискримінацією та сексуальними домаганнями. У випадку виникнення подібних 

ситуацій кожен учасник освітнього процесу має змогу звернутися до адміністрації. 

При розв’язанні конфліктної ситуації, залежно від осередків її утворення, 

створюється комісія, до складу якої входять: представники здобувачів вищої 

освіти, профспілкової організації, адміністрації, юрисконсульт та інші, якщо це 

необхідно. Комісія відповідає за поширення інформації про етичні норми, сприяє 

обізнаності учасників освітнього процесу щодо попередження сексуальних 



домагань, неетичної поведінки та дискримінації, надає інформаційну та 

консультативну підтримку здобувачам, керівникам структурних підрозділів тощо 

щодо попередження вказаних негативних явищ, отримує і розглядає скарги, в т.ч. 

пов’язаних з дискримінацією, сексуальними домаганнями. 

 З метою підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, 

передбачених Законом України «Про запобігання корупції» учасники освітнього 

процесу можуть пройти відповідні онлайн-курси. В Інституті розроблено заходи 

для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що поділяються на 

приватний інтерес (будь-який майновий чи немайновий), службові/ представницькі 

повноваження (безпосередні та загальнослужбові); реального конфлікту інтересів 

(приватний інтерес суперечить службовим/представницьким повноваженням, що 

впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення 

чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень); потенційного 

конфлікту інтересів (у сфері службових/ представницьких повноважень наявний 

приватний інтерес, що може за настання певних обставин у майбутньому вплинути 

на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання зазначених повноважень). Застосування 

розроблених заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час 

реалізації ОНП базується на алгоритмі дій особи у зв’язку із виникненням у неї 

конфлікту інтересів та алгоритмі дій керівника у зв’язку із виникненням у 

підлеглої особи конфлікту інтересів. Також визначено окремі види обмежень, 

пов’язаних із конфліктом інтересів, а саме – обмеження щодо одержання 

подарунків та обмеження спільної роботи близьких осіб.  

Впродовж періоду реалізації освітньої діяльності за освітньо-науковою програмою 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вказаних конфліктних 

ситуацій не було.  

 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей 

документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет 

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

ОНП регламентуються Додатком 5 до Ліцензійних умов «Відомості про навчально-

методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=2587) та відповідають правилам підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі відповідно до 

Положення про аспірантуру (https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/polozh.pdf). 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? 

Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 

вони були обґрунтовані? 

Відповідно до локальної нормативної бази,  ОНП може щорічно оновлюватися в 

частині всіх її компонентів, крім цілі, загальних та фахових компетентностей, 

програмних результатів навчання, передбачених стандартом вищої освіти, та 

профілем освітньої програми. Підставами для оновлення є: ініціатива та пропозиції 

керівника РПГ та/або РПГ та/або викладачів програми; рекомендації експертів за 

результатами участі в грантових проектах; результати опитувань ключових 

стейкхолдерів, у тому числі здобувачів вищої освіти; модернізація меатеріально-

технічної бази і технологічні зміни в галузі електричної інженерії. Відповідальним за 

організацію та проведення локального моніторингу ОНП керівник випускового 

відділу та гарант освітньої програми. Результати локального моніторингу не менш, 

ніж раз на рік, обговорюються на Вченій раді ІВЕ. Результати оновлення 

відбиваються у відповідних структурних елементах ОНП (навчальному плані, робочих 

програмах навчальних дисциплін, програмі педагогічної практики, матеріалах 

лекційних та практичних занять, тематиці кваліфікаційної роботи тощо.  



ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» була вперше 

розроблена в 2016 році через зміну системи підготовки докторів філософії в 

Україні та затверджена Протоколом № 13 від 01.07.2016 року на засіданні Вченої 

ради ІВЕ НАНУ. В цьому ж році почалася реалізація програми.  Зміни ОНП 

зазнала в 2019 році (Протокол № 2 від 27.01.2020 р.) 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=3150), коли врахування результатів опитування 

здобувачів освіти та роботодавців, а також консультацій з іншими навчальними 

закладами суттєво вплинуло на зміст програми. В оновленій редакції ОНП 

впроваджено нові вибіркові дисципліни професійної підготовки для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, що спирається на проблематику 

дисертаційного дослідження, оновлено зміст фахових дисциплін, запроваджено 

педагогічну практику для аспірантів, що повинно посилювати здобуття 

компетенцій, пов’язаних з викладанням у вищій школі.  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі 

вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 

процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час 

перегляду ОП 

Періодичний зворотній зв’язок з аспірантами є обов’язковою складовою 

внутрішнього забезпечення якості ОНП за спеціальністю 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» в ІВЕ НАНУ. Здобувачі вищої освіти 

безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду ОНП та інших 

процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти 

береться до уваги під час перегляду ОНП. Для цього проводяться індивідуальні та 

групові бесіди аспірантів із викладачами, здійснюється анкетування щодо 

задоволеністю їх ОНП. Аналіз опитування 2019 року дозволив констатувати, що 

здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти у цілому задоволені 

отриманими знаннями за час навчання в аспірантурі, змістом ОНП та досягнутими 

програмними результатами навчання. Висловлені пропозиції здобувачів 

враховуються під час перегляду РНП, НП, змістовому наповненні навчальних 

курсів, оцінюванні окремих видів діяльності аспірантів. Представники здобувачів 

вищої освіти за ОНП входять до складу Ради молодих вчених 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=1627), де обговорюються питання перегляду й 

перезатвердження програм.  

 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості ОП 

Залучення аспірантів до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП 

відбувається через Раду молодих вчених ІВЕ НАНУ (https:// 

www.ive.org.ua/?page_id=1627). РМВ скеровує діяльність аспірантської громади 

університету та гармонійний розвиток особистості кожного члена, ефективне 

навчання та професійну підготовку, формування навичок майбутнього організатора 

та керівника, фізичне та моральне загартування, виховання активної громадської 

позиції. Рада молодих вчених бере активну участь у процедурах внутрішнього 

забезпечення якості освітніх програм, зокрема через представників у Вченій раді 

Інституту. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці 

безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості 

Згідно Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Інституту відновлюваної  

енергетики НАН України (затверджено Вченою радою Інституту Протокол №1 від 

09.01.2020 (www.ive.org.ua/?page_id=3154 ) до процесу періодичного перегляду 

залучалися представники ТОВ «Смарт енерджі менеджмент Україна», енергетичної 

асоціації «Українська воднева рада», Технічного комітету з стандартизації ТК148, 

http://www.kdu.edu.ua/new/PHD/Analiz%20ankety%20PHD.pdf
http://www.kdu.edu.ua/new/vchena_rada.php)


ТОВ «Атмосфера», GRESA-GROUP LLC та інших. 

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного 

шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 

У ІВЕ регулярно проводиться опитування випускників щодо їх кар‘єрного 

шляху, а також опитування роботодавців шляхом отримання відгуків роботодавців 

про роботу випускників. Пропозиції випускників аналізуються членами групи 

забезпечення програм та розглядаються на засіданнях Вченої ради Інституту, після 

чого враховуються при розробці та перегляді освітніх програм. 

Перший випуск аспірантів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» відбувся у 2020 році. У випусковому відділі ІВЕ ведеться 

контроль за працевлаштуванням аспірантів. Складовими такої роботи є 

встановлення договірних відносин з провідними компаніями, підприємствами, 

організаціями, одержання даних про місця роботи, залучення аспірантів до 

суміщення роботи у наукових відділах Інституту і підприємствах та компаніях за 

фахом. Зважаючи на те, що це перший випуск за даною ОНП, при роботі з 

працедавцями використовується досвід випускників попередніх років, за 

попередньою освітньою програмою. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені 

у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 

реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на 

ці недоліки? 

Обговорення програм проводиться при обов’язковому залученні до цього 

процесу аспірантів та інших стейкхолдерів. Зібрана інформація враховується під час 

оновлення програми, для забезпечення її відповідності сучасним вимогам. За 

результатами здійснення процедур із внутрішнього забезпечення якості було 

виявлено такі недоліки, які ускладнюють реалізацію ОНП: відсутність особистих 

електронних кабінетів здобувачів, що знижує ефективність взаємодії «викладач – 

аспірант», створює труднощі при проведенні опитувань; рівень оновлення 

матеріальної бази ОНП відстає від матеріально-технічного забезпечення 

підприємств, що пов'язано з браком коштів на оновлення матеріально-технічного 

забезпечення; недосконалість процедури опитування роботодавців, неготовність 

роботодавців брати участь у розробленні та оновленні ОП, визначати результати 

навчання; недостатність забезпеченості навчальною літературою за профільними 

дисциплінами ОНП останніх років.  

За встановленими недоліками розробляється система он-лайн опитування й 

уведення електронних кабінетів здобувачів вищої освіти,  здійснено черговий 

перегляд та оновлення ОНП і робочих програм розробляються й упроваджуються в 

лабораторну практику стенди, які дозволяють виконувати як лабораторні роботи, 

так і проводити наукові дослідження, розширено контакти з потенційними 

роботодавцями – провідними фахівцями в галузі відновлюваної енергетики, шляхом 

їх залучення до науково-технічних конференцій з інформацією про перспективи 

розвитку, розширення можливості вибору компонент для формування 

індивідуальної траєкторії навчання. Аналіз засідань з роботодавцями дозволив 

розширити коло фахових компетентностей та уточнити програмні результати щодо 

формування соціальних навичок. Дефіцит сучасної навчальної літератури частково 

усунено шляхом використання електронних матеріалів, розміщених у вільному 

доступі, та використанням результатів власних наукових досліджень Інституту. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження 

та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були 

ураховані під час удосконалення цієї ОП? 

Оскільки акредитація ОНП є первинною, результатів зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги під час удосконалення 

ОНП, немає. При розробці даної ОНП враховувався досвід інших ЗВО у підготовці 



здобувачів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», зокрема через механізм науково-освітнього об’єднання з НТУУ 

КПІ «Спільна кафедра» за другим (магістерським) рівнем, а також наукових 

установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України. Зокрема, 

враховано пропозиції активізувати роботу щодо розвитку міжнародного 

співробітництва з ЗВО та науковими установами за програмами академічної 

мобільності (через розширення мовної підготовки в останній ОНП)А а також 

активізувати роботу викладачів з підготовки та подання до друку наукових 

публікацій до міжнародних фахових видань (зокрема внесених до наукометричних 

баз). 

 

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? 

Якість та відповідність освітніх програм до Національної рамки кваліфікації 

вищої освіти забезпечується проектною групою та особисто її керівником-гарантом 

освітньої програми, згідно Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в 

ІВЕ НАНУ (www.ive.org.ua/?page_id=3154 ).  Академічна спільнота Інституту 

змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 

розробці освітніх програм, обговоренні нормативно-методичних документів, 

політик і процедур забезпечення якості освіти, результатів освітньої діяльності. 

Залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості 

ОНП здійснюється на рівнях наукових відділів Інституту, випускового відділу, Ради 

молодих вчених, Вченої ради Інституту.  Рішення про характер реалізації ОНП 

приймає Вчена рада з урахуванням стратегії розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності. Відповідальність за належне функціонування ОНП 

передбачає розподілення повноважень щодо прийняття рішень та оцінювання між 

залученими суб’єктами освітнього процесу: керівництвом ОНП, структурними 

підрозділами, а також за участю здобувачів.  

 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами 

ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти 

Заступник директора з наукової роботи (гарант ОНП): участь у визначенні 

стратегії і перспектив розвитку Інституту, затвердження процедур внутрішнього 

забезпечення якості освіти.  

Заступник директора з наукової роботи – керівник випускового відділу: 

організація освітнього процесу. 

Вчена рада Інституту: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, 

формування політики та затвердження процедур внутрішнього забезпечення якості. 

Наукові відділи (провідні фахівці – викладачі): розробка та вдосконалення змісту 

освіти, опитування здобувачів вищої освіти, робота зі стейкхолдерами, контроль 

дотримання норм академічної доброчесності. 

Завідувач відділу аспірантури: технічні аспекти організації освітнього процесу, 

організація роботи з аспірантами 

Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів. 

Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених. 

Науково-технічна бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності. 

 

 

9. Прозорість і публічність 

 

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх  доступність для 

учасників освітнього процесу? 



- Статут ІВЕ НАНУ 

(https://files.nas.gov.ua/Offices/OrgStatut/Documents/0000244/180924114543629-

1229.pdf) 

Правила внутрішнього розпорядку для працівників 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=3154) 

- Положення про аспірантуру ІВЕ НАНУ (https://www.ive.org.ua/wp-

content/uploads/polozh.pdf)   

- Колективний договір ІВЕ. 

-  Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти (https://www.ive.org.ua/?page_id=2587) 

- Освітньо-наукова програма (https://www.ive.org.ua/?page_id=3146) 

Інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 

офіційному сайті ІВЕ НАНУ (https://www.ive.org.ua/) 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про 

оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою 

отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

Адреса веб-сторінки 

(https://www.ive.org.ua/) 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 

інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати 

навчання та компоненти) 

- Офіційний сайт ІВЕ НАНУ: (https://www.ive.org.ua/?page_id=3146) 

 

10. Навчання через дослідження 

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим 

інтересам аспірантів (ад’юнктів) 

Основна частина абітурієнтів, які вступають до аспірантури за даною 

спеціальністю, є випускниками НТУУ КПІ і пройшли навчання в магістратурі за 

ОНП галузі 14 – електрична інженерія. ОНП містить блоки освітніх компонентів 

такого обсягу: цикл загальної підготовки містить фахові предмети (21 кредит ЄКТС 

/8 кредит ЄКТС) цикл професійної підготовки складається з науково-дослідницької 

підготовки (15 кредитів ЄКТС / 6 кредит ЄКТС), і практичної підготовки (10 

кредитів /2 кредит ЄКТС ). Крім того, невід’ємною і важливою частиною ОНП 

передбачається мовна підготовка (8 кредитів) і  філософія (6 кредитів)   Дисципліни 

професійної підготовки забезпечують компетентності, що є необхідними для 

широкого кола здобувачів. ОНП передбачає вивчення методів моделювання для 

різних технологій ВДЕ. Специфікою відновлюваної енергетики є потреба в 

поточному прогнозуванні потужності електростанцій, для чого передбачено 

відповідний предмет «Методи аналізу та прогнозування розвитку відновлюваних 

джерел енергії». Переважна більшість тем дисертаційних досліджень аспірантів 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=1637) ОНП пов’язані з проблематикою сучасної 

електроенергетики при використанні відновлюваних джерел енергії. Наукові 

інтереси аспірантів ураховуються шляхом удосконалення змістових модулів, 

перегляду та розширення тем навчальних програм дисциплін вибіркової 

компоненти ОНП, що затверджується рішенням Вченої ради ІВЕ на основі заяв 

аспірантів щодо вибору дисциплін та внесення додаткових питань (відповідно до 

тематики досліджень). 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує 

повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності 

за спеціальністю та/або галуззю 

Освітньо-наукова програма містить компоненти, що дозволяють опанувати 

загальними підходами до проведення наукових досліджень, так і активізувати 

наукове мислення за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

https://www.ive.org.ua/?page_id=2587


електромеханіка». Навчальним планом передбачено вивчення освітньої компоненти 

«Методологія, організація та технологія наукових досліджень», яка спрямована на 

засвоєння базових підходів до проведення дисертаційного дослідження. Підходи 

математичного і імітаційного моделювання процесів в енергетичних та 

електротехнічних системах стосуються сонячної, вітрової, геотермальної 

енергетики, використання енергії біомаси малих річок, тобто охоплюють увесь 

спектр галузі. Одним з важливих завдань, що розв’язується на початку проведення 

дисертаційного дослідження, є аналіз літературних джерел і постановка завдань 

дослідження, планом проведення практичних занять передбачено підготовку 

відповідних матеріалів з подальшим їх публічним захистом в аудиторії. Практичні 

роботи за даною дисципліною, дозволяють забезпечити здобувачеві готовність до 

проведення дисертаційного дослідження, а лекції спрямовані на здатність 

формулювання мети, завдань дослідження, наукової новизни і практичної 

значущості отриманих результатів. Здобувачі знайомляться з правилами 

використання результатів досліджень інших науковців і їх цитування. Формування 

навчальних дисциплін дозволяє поєднати придбані теоретичні знання з 

практичними дослідженнями, що забезпечує повноцінну підготовку здобувачів 

вищої освіти до дослідницької діяльності. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує 

повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності 

у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю 

 Навчальним планом ОНП зі спеціальності 141 передбачено навчально-

педагогічну практику (проведення аспірантом аудиторних занять для студентів ВНЗ 

денної форми навчання) - відпрацьовуються протягом 4 семестру / 2 семестру. Місце 

проведення - Національний технічний університет України «КПІ ім.І.Сікорського» 

відповідно до договору про співпрацю від 17.06.2016. Цикл практичних робіт 

дозволяє ознайомитися з організацією навчання, формами організації навчальних 

занять та їх видами. Аспіранти відпрацьовують вміння проводити лекції, семінари, 

практичні та лабораторні заняття. Одним із важливих завдань, що вирішують під час 

курсу є розробка частини комплексу навчально-методичної документації за 

дисциплінами електромеханічного профілю. Аспірант знайомиться з організацією 

педагогічного контролю у системі вищої освіти: перевіркою та оцінюванням знань, 

видами та формами перевірки знань, а також з рейтинговим оцінюванням якості 

знань. Не залишаються осторонь і аспекти особливостей педагогічного спілкування 

у закладі вищої освіти та комунікативних можливостей викладача. Професійні 

педагогічні компетенції формуються й удосконалюються під час проходження 

аспірантами науково-педагогічної практики, що передбачена навчальним планом. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 

напрямам досліджень наукових керівників 

На етапі формування заявки в МОН на бюджетне фінансування наукові 

керівники вносять пропозиції щодо розгляду потенційних кандидатів до вступу в 

аспірантуру та відповідних пропозицій щодо напрямів їх наукових досліджень на 

розгляд Вченої ради. На етапі подачі документів на вступ вступників консультують 

члени приймальної комісії, гаранти, які можуть порекомендувати наукового 

керівника з відповідними науковими інтересами. Остаточно тематика наукових 

досліджень затверджується на Вченій раді Інституту. Теми наукових досліджень 

аспірантів повністю дотичні до напрямів досліджень наукових керівників, що 

підтверджується відповідними публікаціями у фахових наукових виданнях, 

монографіями, авторськими свідоцтвами та патентами, а також повністю 

корелюють з науковими темами і програмами Інституту, згідно з переліком 

захищених дисертацій (https://www.ive.org.ua/?page_id=1637). 

Перелік науково-дослідних робіт, в яких в останні кілька років приймають або 

приймали участь керівники аспірантів, відповідає робочим планам ІВЕ НАНУ, 

оскільки керівники є провідними науковцями Інституту, а виконання науково-



дослідних робіт є головною статутною діяльністю. Результати опитування 

доводять глибоке опрацювання наукового доробку керівника його аспірантами. На 

сьогодні в ІВЕ НАНУ діє Спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій, за ОНП є 

можливість сформувати відповідні разові спеціалізовані вчені ради для атестації 

аспірантів. 

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та 

матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової  програми можливості 

для проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів 

(ад’юнктів) 

Для проведення наукових досліджень аспіранти мають доступ до всіх 

наукових та навчальних лабораторій ІВЕ НАНУ, а також факультету 

електроенерготехніки та автоматики НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського» 

(http://vde.kpi.ua/index.php/menu-stud/laboratorii) відповідно до договору про 

науково-освітнє об’єднання. До складу деяких лабораторій входить сертифіковане 

технологічне обладнання (устаткування) необхідне для проведення 

експериментальних досліджень у галузі електротехнічного напрямку. Здобувачі 

даної ОНП також мають можливість безкоштовно публікувати результати наукових 

досліджень у фаховому періодичному науковому виданні Інституту – 

«Відновлювана енергетика», ISSN 1819-8058 (Print) та ISSN 2664-8172 (Online), 

https://ve.org.ua/index.php/journal. Щороку Інститут проводить Міжнародну науково-

практичну конференцію «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI 

столітті» (https://www.ive.org.ua/?page_id=2710), під час якої здобувачі мають змогу 

познайомити наукову спільноту з поточними результатами проведення наукових 

досліджень та  безкоштовно опублікувати тези своїх доповідей. Проміжні 

результати досліджень доповідаються на наукових семінарах ІВЕ НАНУ.  

 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів 

(ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть 

конкретні проекти та заходи 

Основним засобом долучення здобувачів до міжнародної академічної 

спільноти є ознайомлення науковців інших країн із результатами дослідження через 

публікацію у виданнях, що індексуються міжнародними наукометричними базами 

Scopus та Web of Science. Це створює підґрунтя для співпраці з університетами та 

науковими установами інших країн, підвищення рейтингів цитування робіт 

аспірантів. Здобувачі активно беруть участь у міжнародних конференціях, що 

проводяться як у межах країни, так і за її межами. Наприклад, М. Бордаков 

(«Основні елементи перетворення в мережевому інверторі»),  С.Пазич 

(«Математична модель навантажувальних режимів роботи гідронасосної станції 

при живленні від вітроелектричної установки») на XXI-ій міжнародній науково-

практичній онлайн-конференції «Відновлювана енергетика та енергоефективність у 

XXI столітті» 2020 року, або О.Рєпкін («Напрями розвитку водневої енергетики та 

водневої економіки в Україні»), В.Бодняк («Сонячні модулі “Half Cell”: новий 

стандарт») на XX-ій міжнародній науково-практичній конференції 2019 року. Для 

більш активного їх залучення до міжнародних проектів запропоновано поступово 

збільшувати частку публікацій, що видаються англійською мовою. Як результат 

співробітництва із стейкхолдером ННЦ «Інститут метрології» аспірантка 

М.Ібрагімова отримала можливість пройти стажування в КНР Випускниця 

аспірантури А.Мороз приймає участь в роботі ТК Міжнародного центру малої 

гідроенергетики (INSHP). 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично 

впроваджуються 

Керівники аспірантів ОНП приймають участь у науково-дослідних проектах 

відповідно до основної спеціальності у складі ІВЕ НАНУ, оскільки виконання НДР 



є статутною діяльністю Інституту.  Тематика дослідницьких проектів пов’язана з 

впровадженням відновлюваних джерел енергії в електроенергетиці. Результати 

науково-дослідних проектів та розробок відображено в щорічних звітах по 

виконанню НДР – в останні роки це теми «Вітер-3», «Гідроресурс», «Комплекс-3», 

«Сонце-НТР» та інших (https://www.ive.org.ua/?page_id=113), а наукові здобутки 

регулярно оприлюднюються у фахових наукових виданнях, в тому числі 

включених до наукометричних баз (https://www.ive.org.ua/?page_id=953), 

авторських свідоцтвах та патентах, доповідаються на міжнародних науково-

практичних, науково-технічних конференціях, симпозіумах 

(https://www.ive.org.ua/?page_id=1746). Результати наукових досліджень 

використовуються під час створення нормативних документів (ДСТУ і ін.) та 

розробці технічних проектів (https://www.ive.org.ua/?page_id=588). Аспіранти 

безпосередньо залучаються починаючи з теоретичної постановки проблеми до 

фактичної реалізації даних проектів, де вони мають можливість проведення та 

імплементації частини розрахункових та експериментальних досліджень за темою 

дисертаційної роботи. За час існування ОНП виконавцями науково дослідних 

проектів були М.Ібрагімова, О.Кармазін, А.Донець, С.Пазич, В.Бодняк, 

М.Бордаков, О.Рєпкін. 

 

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій 

діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів) 

У межах ОНП функціонують та не порушуються практики дотримання 

академічної доброчесності науковими керівниками та аспірантами. Про це свідчить 

публікації в журналах, які встановили практику відповідної перевірки для всіх 

опублікованих статей («відновлювана енергетика», «Технічна електродинаміка», 

конференції під егідою IEEE), отже проводити додаткову перевірку недоцільно.  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Методологія, організація та технологія 

наукових досліджень» аспіранти знайомляться з основними принципами 

академічної доброчесності, вивчають правила цитувань результатів досліджень 

інших науковців. На заняттях з цієї дисципліни розглядаються основні програмні 

комплекси, що використовуються в Інституті і інших закладах вищої освіти з 

метою перевірки наукових текстів на наявність запозичень і інших порушень 

принципів академічної доброчесності. Окрема увага приділяється вивченню 

навичок якісного академічного письма. Під час навчання аспірант ознайомлюється 

з поняттям відповідальності за порушення академічної доброчесності, що описане 

у частині 5,6 статті 42 Закону України «Про освіту». 

Розроблено і “Положення про систему запобігання академічному плагіату”, який 

передбачає порядок виявлення і встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності, а також форми і види академічної відповідальності, інструменти 

контролю додержання академічної доброчесності у освітній і науковій діяльності 

наукового закладу. 

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості 

здійснення наукового керівництва особами, які вчинили  порушення 

академічної доброчесності 

Особи, які вчинили порушення академічної доброчесності, не допускаються 

до наукового керівництва аспірантами. Слід зауважити, що серед чинних і 

потенційних наукових керівників аспірантів зі спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» вказаних осіб немає. 

Серед чинних і потенційних наукових керівників аспірантів зі спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відсутні особи, щодо 

яких рішенням МОН та/або НАЗЯВО встановлено факт порушення академічної 

доброчесності. В Інституті постійно проводиться інформування щодо даного 

напряму та неприпустимості порушень авторських прав та академічної 

доброчесності. Наукові публікації викладачів проходять перевірку на наявність 



текстових запозичень у випадку, якщо така перевірка не регламентується 

видавництвом як складова процедури подання статті. 

 

11. Перспективи подальшого розвитку ОНП 

 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОНП? 

ОНП, що акредитується, створює широкі можливості для здобувачів вищої освіти 

щодо отримання якісної фахової підготовки в межах освітнього середовища, задовольняє 

їх різноманітні потреби та інтереси зі спеціальності. Значним здобутком можна вважати, 

що в межах реалізації ОНП встановлені тісні комунікації викладацького складу з 

аспірантами і, як наслідок, впровадження студентоцентрованого підходу до навчання. 

Сильні сторони ОНП: 

- якісний науковий склад керівників аспірантів та викладачів, особливо важливим можна 

вважати наявність в основному викладацькому складі професіоналів-практиків; 

 - якісне академічне середовище для обговорення результатів дослідження на 

конференціях різного рівня, наукових семінарах; 

- ОНП охоплює широкий спектр наукових досліджень аспірантів, що відповідає 

складовим спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 

- під час впровадження ОНП враховано сучасні світові тенденції розвитку електричної 

інженерії; 

реалізацію програми забезпечують досвідчені висококваліфіковані науковці Інституту, 

що поєднують викладацьку діяльність з науково-дослідною роботою; 

- реалізація ОНП співпрацює зі стейкхолдерами, як з боку аспірантів, так і з боку 

працедавців, що долучаються до освітнього процесу; 

- залучення аспірантів до виконання науково-дослідних робіт під час навчання; 

- аспіранти мають широкі можливості щодо академічної мобільності.  

Слабкі сторони ОНП: 

- недостатні можливості щодо формування траєкторії вільного вибору для аспірантів, 

тема досліджень яких пов’язана з особливостями об’єднаної енергосистеми України, стан 

якої характеризується як проблемний; 

- потребує розширення участі керівників аспірантів у міжнародних наукових проектах; 

- обмежене використання іноземних мов під час викладання фахових дисциплін (як 

правило, лише в частині термінології); 

– невисокий рівень використання дистанційних технологій навчання; 

– відсутність відповідного стандарту вищої освіти на момент розробки та реалізації 

освітньої програми. 

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які 

конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив? 

   Перспективи розвитку ОНП в цілому відповідають потребам енергетичної галузі 

України та узгоджені із стратегічними напрямами розвитку ІВЕ НАНУ, у межах яких 

передбачено подальше становлення спеціальності. ОНП має потенціал і можливості 

розвитку за всіма напрямами діяльності, з подальшим зростанням якості освітніх 

послуг. В основі розвитку знаходяться студентоцентрований підхід, 

міждисциплінарна підготовка майбутніх фахівців на засадах використання сучасних 

інноваційних методів, інструментів і засобів навчання, розширення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти в тісній співпраці з усіма зацікавленими 

сторонами, зростання попиту на фахівців з відновлюваної енергетики на 

регіональному та міжнародному ринках праці. Для розвитку ОНП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на найближчі роки 

плануються заходи організаційного та технічного характеру. Зокрема, забезпечити 

активну участь здобувачів третього освітнього-наукового рівня ОНП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» у вітчизняних та 

міжнародних проектах, грантах, конференціях та видання наукових праць у високо 

рейтингових виданнях із високим рівнем цитування;  впровадити, відповідно до 

європейської моделі підготовки докторів філософії, колективне наукове керівництво, 



долучаючи фахівців з інших ВНЗ, що мають практичний досвід або займаються 

науковими дослідженнями у прикладному аспекті;  удосконалити форми і методи 

навчання за рахунок розширення переліку фахових вибіркових дисциплін для 

формування індивідуальної траєкторії навчання, розширення використання 

англійської мови під час навчального процесу і апробації результатів наукових 

досліджень, розширення переліку спеціалізованого програмного забезпечення та 

оновлення лабораторного обладнання, підвищення якості навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонентів, інтенсифікації використання можливостей з 

національної і міжнародної мобільності як для  аспірантів, так і для викладачів ОНП.  

За необхідності передбачається перегляд змісту ОНП після затвердження стандарту зі 

спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 



 

 

 

 

 

Запевнення 

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є 

достовірною. 

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та 

додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої 

діяльності за цією освітньою програмою. 

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання 

та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі. 

 

 

Директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України 

чл.-кор.НАН України        С.О.Кудря 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП 

Назва освітнього компонента 
Вид компонента 

Поле для 

завантаження 

силабуса або 

інших 

навчально- 

методичних 

матеріалів 

Якщо освітній компонент потребує 

спеціального матеріально-технічного 

та/або інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього* 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Філософія  Навчальна дисципліна   Центр гуманітарної освіти НАН України 

cgoedupart@ukr.net 

  

Іноземна мова  Навчальна дисципліна  Центр наукових досліджень та викладання 

іноземних мов 

 langcenter@ukr.net 

 

Методи дослідження, формування та керування 

інтелектуальними енергетичними системами та 

комплексами 

Навчальна дисципліна  
Мультимедійний проектор NEC LS 265 

 

Силабус з дисципліни. 

www.ive.org.ua/?page_id=3142 

mailto:langcenter@ukr.net


 

Методи аналізу та прогнозування розвитку 

відновлюваних джерел енергії 

Навчальна дисципліна  
Документ-камера Toshiba C-001 

Силабус з дисципліни. 

www.ive.org.ua/?page_id=3142 

Методологія, організація та технологія 

 наукових досліджень 

Навчальна дисципліна  
Ноутбук Toshiba Satellite L750 

Силабус з дисципліни. 

www.ive.org.ua/?page_id=3142 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Методи моделювання процесу перетворення 

енергії сонячного випромінювання в теплову та 

електричну енергію 

Навчальна дисципліна  
Відеокамера SONY DCR DVD 508T  

Екран Drapper Diplomat 

WiFi-роутер (для підключення до 
інтернету та спільної роботи ) 

Силабус з дисципліни.  

www.ive.org .ua/?page_id=3142 

Перетворення енергії вітру в електричну 

енергію 

Навчальна дисципліна 
 

Відеокамера SONY DCR DVD 508T  

Екран Drapper Diplomat 

WiFi-роутер (для підключення до 
інтернету та спільної роботи ) 

 Силабус з дисципліни.  

www.ive.org .ua/?page_id=3142 

Процеси перетворення енергії водотоків зі 

змінними параметрами в електричну енергію 

Навчальна дисципліна 
 

Відеокамера SONY DCR DVD 508T  

Екран Drapper Diplomat 

WiFi-роутер (для підключення до 
інтернету та спільної роботи ) 

Силабус з дисципліни.  



www.ive.org .ua/?page_id=3142 

Методи моделювання видобування та 

перетворення геотермальної енергії та енергії 

довкілля в теплову та електричну енергію 

Навчальна дисципліна 
 

Відеокамера SONY DCR DVD 508T  

Екран Drapper Diplomat 

WiFi-роутер (для підключення до 
інтернету та спільної роботи ) 

Силабус з дисципліни.   

www.ive.org. ua/?page_id=3142 

Методи та засоби перетворення  

біоенергетичних ресурсів в теплову та 

електричну енергію 

Навчальна дисципліна 
 

Відеокамера SONY DCR DVD 508T  

Екран Drapper Diplomat 

WiFi-роутер (для підключення до 
інтернету та спільної роботи ) 

Силабус з дисципліни.  

www.ive.or g.ua/?page_id=3142 

Навчально-педагогічна практика Практика  Силабус з навчально-педагогічної 

практики 

www.ive.org.ua/?page_id=3142 

    

 



 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

ПІБ викладача Посада 
Структур

ний 

підрозділ, 

у якому 

працює 

викладач 

Інформація про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж 

науково- 

педагогіч

ної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх 

викладає 

викладач на 

ОП 

Обґрунтування 

Кудря Степан 

Олександрович 

 

Директор 

Інституту 

відновлюваної 

енергетики 

НАН України 

Відділ 

вітроенергет

ики 

Доктор технічних 

наук,  наукова 

спеціальність: 

05.14.08 – 

«Перетворювання 

відновлюваних 

видів енергії », тема 

дисертації 

«Системи 

акумулювання та 

перетворення  

енергії 

відновлюваних 

джерел». Вчене 

звання: Професор 

кафедри 

відновлюваних 

джерел енергії 

Чл.-кор. НАН 

України зі 

спеціальності  

“Екологія 

 18 років Перетворюван

ня енергії вітру 

в електричну 

енергію 

Має фахову освіти, науковий 

ступінь та публікації у фахових 

виданнях, та виданнях Scopus, Web 

of science, що відповідають 

дисципліні: 

Доктор технічних наук,  наукова 

спеціальність: 05.14.08 – 

«Перетворюванні відновлюваних 

видів енергії», тема дисертації 

«Системи акумулювання та 

перетворення  енергії 

відновлюваних джерел». Вчене 

звання: Професор кафедри 

відновлюваних джерел енергії. 

Публікації у фахових виданнях: 

Кудря С.О., Тучинский Б.Г., 

Іванченко І.В., Петренко К.В 

Оцінка вітрового енергетичного 

потенціалу зони відчуження ЧАЕС 

// Відновлювана енергетика. – 



енергетики” від  

07.03.2018 р. 

 

2016. – № 3 (46). – С.44-49. 

Кудря С.А. Предисловие // 

Альтернативная энергетика и 

экология. – Россия. –  2017. – № 

04-06 (216-218). –  С. 14-16. 

(Google Scholar – (GS), E-Library), 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=

28965823 

Кудря С.А., Тучинский Б.Г., 

Иванченко И.В. (Украина) 

Ветроэнергетика в Чернобыльской 

зоне отчуждения «Альтернативная 

энергетика и экология» doi: 

10.15518/isjaee.2017.04-06.053-062  

https://www.isjaee.com › jour › 

article › view  

 

Будько В.И., Кудря С.А., Пепелов 

А.В. Современное состояние и 

развитие возобновляемой 

энергетики // Альтернативная 

энергетика и экология. – Россия. –  

2017. – № 04-06 (216-218). –  С. 

130-140. (Google Scholar  (GS), E-

Library),  

https://www.isjaee.com › jour › 

article › view  

 

1. Научные биографии 

учёных мира. Кудря С.А. // 

Альтернативная энергетика и 

экология. – Россия. –  2017. – № 

04-06 (216-218). –  С. 142-143. 

 

Будько В.І., Кудря С.О., 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28965823
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Будько М.О., Іванчук В.Ю. 

Використання вітроелектричних 

установок для виробництва 

водню в складі автономних 

заправних станцій електромобілів 

на паливних елементах // 

Відновлювана енергетика. — 

2019. — № 2 (57). — С. 40-46. 
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Кудря С.О., Тучинський Б.Г., 

Іванченко І.В. Аналітичний огляд 

оновлених оцінок щодо 

перспектив розвитку 

вітроенергетики // Відновлювана 

енергетика. — 2019. — № 3 (58). 

— С. 42-47.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua › ... 

 

Будько В.І.. Кудря С.О., Войтко 

С.В.. Трофименко О.О. Економічні 

аспекти реалізації автономних 

зарядних станцій електромобілів 

на основі вітроелектричних 

установок // Відновлювана 

енергетика. — 2019. — № 1 (56). 

— С. 45-50. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/190  

  

С.О. Кудря, О.О. Рєпкін, Л.В. 

Яценко, Л.Я. Шинкаренко, М.А. 

Ткаленко. Концепція дорожньої 
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теплоты в подземных горизонтах / 

Морозов Ю.П. – К. : Науковадумка, 

2017. – 197 с.. 

2) Історія становлення, 

сучасність та перспективи / За ред. 

С.О. Кудрі. – Київ: Інститут 

відновлюваної енергетики НАНУ, 

2018. – 94 с. ISBN 978-617-696-829-

0. 

3) Атлас енергетичного 

потенціалу відновлюваних джерел 

енергії / за заг. Ред. С.О. Кудрі. – 

Київ: Інститут відновлюваної 

енергетики НАН України, 2020. – 

82с ISBN 978-999-034-1 



4) Фундаментальні аспекти 

відновлювано-воднево енергетики 

і паливно-комірчаних технологій 

:монографія / [С.О. Кудря, Ю.П. 

Морозов, М.П. Кузнєцов та ін.] ; за 

ред. Ю.М. Солоніна ; НАН 

України. –  К. : «Вид-во КІМ», 

2018. – 260 с. (Ум. друк. арк. 28,7; 

Обл.-вид. арк. 6,5). – 300  пр. – 

ISBN 978-617-628-070-

5.http://www.materials.kiev.ua/Hydr

ogen/Book_printVer.pdf.( розділ до 

монографії) 

Жовмір Микола 

Михайлович 

Старший 

науковий 

співробітник,  

 

відділ 

відновлюва-

них 

органічних 

енергоносіїв 

К.т.н. 144-

Теплоенергетика 

Київський ордена 

Леніна 

політехнічний 

інститут, 1980р. 

спеціальність – 

«Промислова 

теплоенергетика», 

кваліфікація – 

інженер 

промтеплоенергети

8 років  Методи та 

засоби 

перетворення 

біоенергетич-

них ресурсів в 

теплову та 

електричну 

енергію. 

(Змістовий 

модуль 1. 

Методи та 

засоби для 

виробництва 

електричної та 

теплової 

енергії зі 

1. Відповідність за документом 

про вищу освіту дисципліні, що 

викладає; 

2. Наявність 9 наукових публікацій 

у фахових наукових виданнях за 

дисципліною, що викладає; 

3. Види і результати професійної 

діяльності за спеціальністю, що 

відповідають Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності:  

2, 3, 4, 8, 11, 17, 19. 



к 

кандидат технічних 

наук 

 (05.14.13 

Комплексне 

енерготехнологічне 

використання 

палива,   

«Исследования и 

разработка 

рециркуляционного 

генератора газовой 

среды с адсорбцией 

углекислого газа 

для 

плодоовощехранили

щ»), 

Старший науковий 

співробітник - 

(05.14.06 Технічна 

теплофізика та 

промислова 

теплоенергетика) 

 

 

спалюванням 

твердої 

біомаси.) 

2) наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України; 

1. Жовмір М.М. Кінетика 

термолізу та вигорання часток 

твердого біопалива. Частина 1. 

Експериментальна установка та 

методика проведення досліджень. 

Відновлювана енергетика.-2016, № 

2 – С. 73–78. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/125/81 

2. Клюс С.В., Жовмір М.М., 

Маслюкова З.В., Демчина В.П. 

Визначення основних показників 

та ефективності часткової 

газифікації біомаси в 

газогенераторі щільного шару з 

оберненим дуттям. Відновлювана 

енергетика.-2016, №2 – С.79–87. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/126/82 

3. Жовмір М.М. Кінетика 

термолізу та вигорання часток 

твердого біопалива. Частина 2. 

Швидкість термолізу сухих та 

вологих деревних та солом’яних 

гранул. Відновлювана енергетика.- 

2016, № 3 – С.65–72. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/125/81
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/125/81
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/126/82
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/126/82


https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/137/93 

4. Жовмір М.М. Кінетика 

термолізу та вигорання часток 

твердого біопалива. Частина 3. 

Швидкість вигорання 

коксозольного залишку деревних і 

солом’яних гранул. Відновлювана 

енергетика.-2016, № 4 – С.86–93. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/111/68 

5. Жовмір М.М. Температура 

деревних та солом’яних гранул 

при вигоранні вуглецю. 

Відновлювана енергетика.-2017, 

№3 – С. 87–95. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/46/34 

6. Жовмір М.М. Кінетика 

термолізу та вигорання часток 

твердого біопалива. Частина4. 

Вплив анізотропії гранул на 

швидкість окислення вуглецю з 

коксозольного залишку в осьовому 

та радіальному напрямках. 

Відновлювана енергетика.-2017, 

№4 – С. 93–100.   

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/29/21 

7. Клюс В.П., Клюс С.В., Жовмир 

https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/137/93
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/137/93
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/111/68
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/111/68
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/46/34
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/46/34
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/29/21
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/29/21


Н.М., Дидковская А.Г. 

Газогенераторные плиты на 

биомассе. Альтернативная 

энергетика и экология. – 2018, № 

25-30. – С. 60 – 72. 

https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.

25-30.060-072 

8. Жовмір М.М., Будько М.О. 

Особливості застосування 

нормативних документів щодо 

обмеження емісії забруднюючих 

речовин при спалюванні біомаси. 

Відновлювана енергетика.-2019, № 

2 – С. 79–90. 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/205/143 

9. Клюс В.П., Жовмір М.М., Клюс 

С.В. Енергетична ефективність 

газогенераторних плит з 

периферійним та центральним 

горінням газів. Енерготехнології та 

ресурсозбереження. –  2020, №1. – 

С. 27-33. DOI: 

10.33070/etars.1.2020.03 

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії; 

1) Атлас енергетичного потенціалу 

відновлюваних джерел енергії 

України. За заг. редакцією Кудрі 

https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.25-30.060-072
https://doi.org/10.15518/isjaee.2018.25-30.060-072
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/205/143
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/205/143
https://etars-journal.org/index.php/index
https://etars-journal.org/index.php/index


С.О. - Київ: Інститут 

відновлюваної енергетики НАН 

України, 2020. – 82 с. 

https://www.ive.org.ua/wp-

content/uploads/atlas.pdf 

2) Відновлювані джерела енергії / 

колективна монографія за заг. ред. 

С.О. Кудрі. – Київ: Інститут 

відновлюваної енергетики НАНУ, 

2020. – 392 с. 

https://www.ive.org.ua/wpcontent/up

loads/Monografia_final_21.12.2020.

pdf 

4) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

 Клюс С.В. Енергоефективне 

перетворення біомаси в горючий 

газ і біовугілля в газогенераторах 

щільного шару палива [Текст] : 

автореф. дис. ... канд. техн. наук:  

05.14.08/  Клюс Сергій 

Володимирович; Інститут 

відновлюваної енергетики НАН 

України, спеціалізована вчена рада 

Д 26.249.01 . - Київ, 2016. Дата 

захисту: 05.01.2017 

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/atlas.pdf
https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/atlas.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf


виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого 

наукового видання; 

Відповідальний виконавець НДР: 

1) 2016–2017 роки етапи ІV – V 

фундаментальної наукової роботи 

«Розробити науково-технічні 

засади ефективного перетворення 

біомаси на основі оптимізації 

режимів функціонування 

біоенергетичних установок», шифр 

«Органіка-2. Держ. реєстр. номер 

0113U000929.  

2) 2018-2020 роки етапи I-III 

фундаментальної наукової роботи 

«Розробити науково-технічні 

засади підвищення 

енергоефективності та 

екологічності технологій 

перетворення біомаси в 

електричну та теплову енергію», 

шифр «Органіка-3». Держ. реєстр. 

номер 0118U001104 

11) участь в атестації наукових 

працівників 



як офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої 

ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад) 

З 2016 по 2020 роки офіційний 

опонент 2 кандидатських  

дисертацій: 

2017 р. Скляренко Є.В. 

2018 р., Божко І.К. 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років; 

1980-1991 – молодший, старший 

науковий співробітник Інституту 

газу АН УРСР; 

1991-2003 – завідувач відділу, 

завступник директора з наукової 

роботи Державного науково-

дослідного та проектно-

конструкторського інституту 

нетрадиційної енегетики та 

електротехніки Мінпаливенерго 

України; 

2003-2013 – старший науковий 

співробітник Інституту технічної 

теплофізики НАН України; 

2013-2020 - старший науковий 



співробітник Інституту 

відновлюваної енегетики НАН 

України; 

2013-2020 – доцент кафедри 

відновлюваних джерел енергії 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

(за сумісництвом)  

19) підвищення кваліфікації  

1) Пройшов 120 годинний курс 

навчання в Київському 

національному університеті 

будівництва та архітектури за 

програмою сертифікації 

енергетичної ефективності 

будівель, атестат енергоаудитора 

СЕЕБ АА000044. Дата видачі  

атестату 26.12.2018 р. 

2) Пройшов 120 годинний курс 

навчання в Київському 

національному університеті 

будівництва та архітектури за 

програмою обстеження 

інженерних систем будівель, 

атестат ФОІСБ АБ000044. Дата 

видачі атестату 26.12.2018 р 

Клюс Сергій 

Володимирович 

Керівник 

відділу 

 

відділ 

відновлюва

них 

органічних 

Сумський 

державний 

університет, 2010р. 

спеціальність – 

магістр з 

- 

 

Методи та 

засоби 

перетворення 

біоенергетичн

1. Відповідність за документом 

про вищуосвіту дисципліні, що 

викладає; 

2. Наявністьнауковихпублікацій у 



енергоносіїв «Обладнання 

хімічних 

виробництв і 

підприємств 

будівельних 

матеріалів»,  

кваліфікація – 

інженер-механік 

 

кандидат технічних 

наук за 

спеціальністю 

05.14.08 – 

«Перетворювання 

відновлюваних 

видів енергії», тема 

дисертаційної 

роботи: 

«Енергоефективне 

перетворення 

біомаси в горючий 

газ і біовугілля в 

газогенераторах 

щільного шару 

палива» 

 

ихресурсів в 

теплову та 

електричну 

енергію. 

Змістови

й модуль 2 

Фізико-хімічні 

основи 

газогенераторн

ого процесу 

 

фаховихнауковихвиданнях за 

дисципліною, що викладає; 

3. Види і 

результатипрофесійноїдіяльності 

за спеціальністю, 

щовідповідаютьЛіцензійнимумова

мпровадженняосвітньоїдіяльності: 

2,3,8, 17, 19: 

 

2) наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових фахових 

видань України: 

1. Клюс В, КлюсC, Маслова Н. 

ЗАСТОСУВАННЯ 

ОКИСНЮВАЛЬНОГО ПІРОЛІЗУ 

ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНІЧНИХ 

ВІДХОДІВ. Відновлювана 

енергетика. 28, Червень 2021 [цит. 

за 01, Липень 2021];(2(65):93-9. 

доступний у: 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/304 

2. Терещук М, Клюс C, Цивенкова 

Н, Чуба В. ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПРОЦЕСУ КОНВЕРСІЇ 

БІОСИРОВИНИ В ЗАКРИТІЙ 

КАМЕРІ 

ФЕРМЕНТАЦІЇ.Відновлювана 

енергетика. 30, Березень 2021 [цит. 

за 01, Липень 2021];(1(64):87-. 

доступний у: 

https://ve.org.ua/index.php/journal/ar

ticle/view/294 

https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/304
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/304
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/294
https://ve.org.ua/index.php/journal/article/view/294


3. Клюс С.В., Жовмір М.М., Клюс 

В.П. ЕНЕРГЕТИЧНА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ГАЗОГЕНЕРАТОРНИХ ПЛИТ З 

ПЕРИФЕРІЙНИМ ТА 

ЦЕНТРАЛЬНИМ ГОРІННЯМ 

ГАЗІВ. Енерготехнології та 

ресурсозбереження, n. 1, p. 27-33, 

20 mar. 2020. 

 

4. Kljus, V., S. Kljus, G. Chetverik, 

and V. Demchina. “GASIFICATION 

OF SEWAGE SLUDGE”. Energy 

Technologies & Resource Saving, no. 

2, June 2018, pp. 9-15, 

doi:10.33070/etars.2.2018.02. 

5.Клюс В.П., Клюс С.В., Четверик 

Г.О. Утилізація стічних фенол-

вмісних вод газогенераторних 

установок шляхом метанової 

анаеробної переробки// 

Відновлювана енергетика.–2020.№ 

2. – С. 89–95.  

DOI: https://doi.org/10.36296/1819-

8058.2020.2(61).89-95 

6. Клюс С. В. Визначення частки 

соломи та рослинних відходів для 

енергетичного використання. 

Відновлювана енергетика. - 2013. - 

№ 4. - С. 82-85. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vien_2013_

4_15 

 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Атлас енергетичного потенціалу 

відновлюваних джерел енергії 

https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.2(61).89-95
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.2(61).89-95


України/за заг. ред.КудріС.О.–

Київ: Інститут відновлюваної 

енергетики НАН України, 2020. – 

82 с. https://www.ive.org.ua/wp-

content/uploads/ atlas.pdf 

2.Відновлюва ніджерелаенергії / 

колективна монографія за заг. ред. 

Кудрі С.О. – Київ: Інститу 

твідновлюваної енергетики НАНУ, 

2020. – 392 с. 

https://www.ive.org.ua/wpcontent/up

loads/Monografia_final_21.12.2020.

pdf 

3. 

Інститутвідновлюваноїенергетики 

НАН України. Історіястановлення, 

сучасність та перспективи / За ред. 

С.О. Кудрі. – Київ: 

Інститутвідновлюваноїенергетики 

НАН України, 2020. – 108 с. 

 

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

видання 

Відповідальний виконавець НДР: 

2016–2017 рр.,фундаментальна 

наукова робота«Розробити 

науково-технічні засади 

https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/%20atlas.pdf
https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/%20atlas.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf


ефективного перетворення 

біомаси на основі оптимізації 

режимів функціонування 

біоенергетичних установок», 

шифр «Органіка-2. Держ. реєстр. 

номер 0113U000929; 

2018-2020 рр., фундаментальна 

наукова робота«Розробити 

науково-технічні засади 

підвищення енергоефективності 

та екологічності технологій 

перетворення біомаси в 

електричну та теплову енергію», 

шифр «Органіка-3». Держ. реєстр. 

номер 0118U001104. 

Керівник НДР 

2021рр., фундаментальна 

наукова робота«Розробити 

науково-технічні засади 

підвищення енергоефективності 

та екологічності технологій 

перетворення біомаси в 

електричну та теплову енергію», 

шифр «Органіка-3». Держ. реєстр. 

номер 0118U001104. 

 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років: 

2010 - 2017рр. – провідний інженер 

відділу відновлюваних органічних 

енергоносіїв Інституту 

відновлюваної енергетики НАН 

України; 

2017-2020рр. – старший науковий 

співробітник відділу 



відновлюваних органічних 

енергоносіїв Інституту 

відновлюваної енергетики НАН 

України; 

2020 р.- по теперішній час–

керівник відділу відновлюваних 

органічних енергоносіїв Інституту 

відновлюваної енергетики НАН 

України. 

19) підвищення кваліфікації: 

2017рік–Захистив кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 

05.14.08 – “Перетворювання 

відновлюваних видів енергії“; 

2020 рік – Пройшов курс Бізнес 

Академії в рамках другої хвилі 

Програми Акселерації Проєкту 

Юнідо/ГЕФ “Глобальна 

інноваційна програма чистих 

технологій для малих та середніх 

підприємств в Україні“. 

Четверик 

Геннадій 

Олександрович 

старший 

науковий 

співробітник  

 

відділ 

відновлюва

них 

органічних 

енергоносіїв 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1997 р. 

спеціальність – 

«математика»,  

кваліфікація – 

математик, 

викладач 

 

кандидат технічних 

наук за 

спеціальністю 

05.14.08 – 

- 

 

Методи та 

засоби 

перетворення 

біоенергетичн

их ресурсів в 

теплову та 

електричну 

енергію. 

(Змістовий 

модуль 3. 

Методи та 

засоби для 

виробництва 

1. Відповідність за документом 

про вищу освіту дисципліні, що 

викладає; 

2. Наявність наукових публікацій у 

фахових наукових виданнях за 

дисципліною, що викладає; 

3. Види і результати професійної 

діяльності за спеціальністю, що 

відповідають Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності:  

 2, 3, 8, 17, 19: 

 

2) наявність не менше п’яти 



«Перетворювання 

відновлюваних 

видів енергії», тема 

дисертаційної 

роботи:  

«Енергоефективне 

перетворення 

рідких відходів 

газифікації біомаси 

в біогазовій 

установці» 

 

 

 

електричної 

та теплової 

енергії з 

використання

м біогазу.) 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до 

переліку наукових фахових 

видань України: 

1. Клюс В.П., Четверик Г.О. 

Сумісне анаеробне бродіння 

гнойових відходів та конденсату 

газогенераторної установки // 

Відновлювана енергетика. – 2017. 

№ 3. – С. 80–86. 

2. Клюс В.П., Четверик Г.О. 

Переробка конденсату 

газогенераторної установки в 

біогаз // Відновлювана енергетика. 

– 2017. № 4. – С. 84–92. 

3. Клюс В.П., Четверик Г.О., 

Маслюкова З.В. Технології 

переробки осадів стічних вод 

каналізаційних споруд  // 

Відновлювана енергетика. – 2018. 

№ 1. – С. 78–84. 

4. Клюс В.П., Клюс С.В., Четверик 

Г.О., Демчіна В.П. Газификация 

канализационного ила. // 

Энерготехнологии и 

ресурсосбережение. – 2018. № 2. – 

С. 7–15. 

5. Клюс В.П., Четверик Г.О., 

Маслюкова З.В. Підвищення 

енергетичної ефективності 

біогазових реакторів // 

Відновлювана енергетика. – 2019. 

№ 4. – С. 92–99. 

DOI: https://doi.org/10.36296/1819-

8058.2019.4(59).92-99 

6. Клюс В.П., Клюс С.В., Четверик 

Г.О. Утилізація стічних фенол-

вмісних вод газогенераторних 

https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.4(59).92-99
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.4(59).92-99


установок шляхом метанової 

анаеробної переробки // 

Відновлювана енергетика. – 2020. 

№ 2. – С. 89–95.  

DOI: https://doi.org/10.36296/1819-

8058.2020.2(61).89-95 

 

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії: 

1. Атлас енергетичного потенціалу 

відновлюваних джерел енергії 

України / за заг. ред. Кудрі С.О. – 

Київ: Інститут відновлюваної 

енергетики НАН України, 2020. – 

82 с. https://www.ive.org.ua/wp-

content/uploads/ atlas.pdf 

2. Відновлювані джерела енергії / 

колективна монографія за заг. ред. 

Кудрі С.О. – Київ: Інститут 

відновлюваної енергетики НАНУ, 

2020. – 392 с. 

https://www.ive.org.ua/wpcontent/up

loads/Monografia_final_21.12.2020.

pdf 

 

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми 

(проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, 

включеного до переліку 

наукових фахових видань 

України, або іноземного 

рецензованого наукового 

https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.2(61).89-95
https://doi.org/10.36296/1819-8058.2020.2(61).89-95
https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/%20atlas.pdf
https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/%20atlas.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf
https://www.ive.org.ua/wpcontent/uploads/Monografia_final_21.12.2020.pdf


видання 

Відповідальний виконавець НДР: 

2016–2017 рр., ІV – V етапи 

фундаментальної наукової роботи 

«Розробити науково-технічні 

засади ефективного перетворення 

біомаси на основі оптимізації 

режимів функціонування 

біоенергетичних установок», 

шифр «Органіка-2. Держ. реєстр. 

номер 0113U000929;  

2018-2020 рр., I-III етапи 

фундаментальної наукової роботи 

«Розробити науково-технічні 

засади підвищення 

енергоефективності та 

екологічності технологій 

перетворення біомаси в 

електричну та теплову енергію», 

шифр «Органіка-3». Держ. реєстр. 

номер 0118U001104. 

 

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти 

років: 

1997 – 1999 рр. – інженер II 

категорії відділу технологій 

видобування геотермальної енергії 

Інституту технічної теплофізики 

НАН України; 

1999 – 2004 рр. – науковий 

співробітник відділу технологій 

видобування геотермальної енергії 

Інституту технічної теплофізики 

НАН України; 

2004 - 2020 рр. – науковий 



співробітник відділу 

відновлюваних органічних 

енергоносіїв Інституту 

відновлюваної енергетики НАН 

України; 

2020 р. - по теперішній час – 

старший науковий співробітник 

відділу відновлюваних органічних 

енергоносіїв Інституту 

відновлюваної енергетики НАН 

України. 

 19) підвищення кваліфікації: 

2019 рік – Захистив кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 

05.14.08 – “Перетворювання 

відновлюваних видів енергії“; 

2020 рік – Пройшов курс Бізнес 

Академії в рамках другої хвилі 

Програми Акселерації Проєкту 

Юнідо/ГЕФ “Глобальна 

інноваційна програма чистих 

технологій для малих та середніх 

підприємств в Україні“. 

Головко 

Володимир 

Михайлович 

Провідний 

науковий 

співробітник 

Відділ 

вітроенергет

ики 

ІВЕ НАНУ 

Українська 

сільськогосподарськ

а академія, 1977р., 

Спеціальність 

"електрифікація 

сільського 

господарства", 

кваліфікація – 

інженер-електрик 

Доктор технічних 

наук, 

21 рік Методологія, 

організація та 

технологія 

наукових 

досліджень  

  1. Відповідність за документом 

про вищу освіту; 

2. Наявність наукових публікацій у 

фахових наукових виданнях за 

дисципліною; 

3. Види і результати професійної 

діяльності за спеціальністю 

відповідають п.30 Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності: 

2, 3, 4, 7,8, 11, 12,13,  17 



05.09.03 – 

електричні 

комплекси та 

системи, 

Тема дисертації: 

"Раціональне 

використання 

енергії сонячної 

радіації та вітру в 

технологічних 

процесах 

сільськогосподарьк

ого виробництва", 

професор  

П.2 – наявність не менше п’яти 

наукових публікацій у наукових 

виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Головко В.М., Коханевич В.П., 

Шихайлов М.О., Сандовал К. 

Моделювання паралельної роботи 

асинхронних генераторів в 

автономній установці для 

зарядження акумуляторних 

батарей // Відновлювана 

енергетика.–2018.–№2 – С.39-45 

2. Головко В.М., Монахов Є.А., 

Пономарьов О.І., Коваленко І.Я. 

Порівняння традиційного 

генератора із постійними 

магнітами з торцевим генератором 

із двосторонньою активною 

поверхнею для вітроустановок // 

Відновлювана енергетика.–2018.–

№2 – С.30-38. 

3.  Головко В.МИ., Коханевич 

В.П., Шихайлов М.О. 

Експериментальні дослідження 

відцентрових регуляторів для 

вітроустановок // Відновлювана 

енергетика.–2018.–№3 – С.31-45. 

4. Головко В.М., Коханевич В.П., 

Шихайлов М.А., Донець А.М., 

Перькова І.Ю. Математична 



модель процесу розрядження 

ємнісного накопичувача в 

автономній вітроелектроустановці 

з електродинамічним приводом 

насосу // Відновлювана 

енергетика.–2019. .–№2–С.47-53. 

5. Головко В.М., Коваленко І.Я., 

Коваленко М.А.  Математичне 

моделюванняавтономної 

вітроустановки з синхронним 

генератороммагнітоелектричного 

типу // Відновлювана енергетика.–

2020.–№4–С.50-58. 

 

П.3 - наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії; 

Вітроенергетика. 

Навчаль. посібник.- К.: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2019. – 88 

с.Електронний ресурс. Доступ 

: https://ela.kpi.ua/handle/123456789

/30536 

П.4 -  наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про 

присудження наукового ступеня; 

Науковий керівник пошукача 

Сандовал Зархі Карлос Роландо, 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30536
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30536


дата захисту кандидатської 

дисертації 15.11.2017р. 

Науковий керівник пошукача 

Донця Артема Марковича, дата 

захисту кандидатської дисертації 

06.12.2017р. 

П7- робота у складі експертних рад 

з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або Акредитаційної 

комісії, або їх експертних рад, або 

міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з 

вищої освіти МОН; 

Проведення акредаційної 

експертизи в Запорізькому 

національному технічному 

університеті, лист МОН №2125-л 

від 28.11.2018р 

П.8 - виконання функцій 

наукового керівника або 

відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або 



головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового 

видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, 

або іноземного рецензованого 

наукового видання; 

член редакційної колегіїнауково-

прикладного журналу 

«Відновлювана енергетика». 

П.11 - участь в атестації наукових 

працівників як офіційного 

опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

член постійної спеціалізованої 

вченої ради Д26.249.01 в Інституті 

відновлюваної енергетики НАН 

України. 

П.12 – наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або 

патентів загальною кількістю два 

досягнення; 

1. Патент на корисну модель №. 

129991Україна. МПК F03D,9/00 

H02j7/00.  Пристрій для 

зарядження акумуляторних 

батарей /Головко В.М., Коханєвич 

В.П., Шихайлов М.О. ПавловВ.Б., 



Павленко В.Є., Бюл.№22, 2018р. 

2. Патент на корисну модель №. 

136585 Україна. МПК F03D,9/28 

Вітронасосна установка / Головко 

В.М., Коханєвич В.П., Шихайлов 

М.О., ДушинаГ.П., Кудря С.О., 

БудькоВ.І., Бюл.№16, 2019р. 

П.13 - наявність виданих 

навчально-методичних 

посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

1. Метод. вказівки до вик. 

лаб.роб. «Основи експлуатації 

систем з відновлюваними 

джерелами енергії» для 

студентів усіх форм навчання та 

студентів-іноземців за 

спеціальністю 141 – 

“Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка” спеціалізація: 

“Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії” 

Укладач::Головко В.М. – К.: 

ФЕА НТУУ “КПІ”, 2017. – 14 с. 

2. Методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “ Експлуатація 



енергоустановок з 

відновлюваними джерелами 

енергії” для студентів усіх форм 

навчання та студентів-іноземців 

за спеціальністю 141 – 

“Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка” спеціалізація: 

“Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії” Укладач:: В.М. 
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2. О.Ю. Гаєвський, В.Ю. Іванчук, 

І.О. Корнієнко. Система 

вимірювання параметрів 

фотоелектричних модулів в 

реальних умовах експлуатації // 

Відновлювана енергетика. – 2019. - 

№2(57). – с.32-39.   

А.Ю. Гаевский, Д.А. Демин, А.Н. 

Гаевская, В. Иванчук, И. 

Корниенко. Фактор мощности 

фотоэлектрических модулей в 

условиях частичного затенения // 

Відновлювана енергетика. – 2019. - 

№2(57). – с.32-39. 

А.Ю. Гаевский, Д.А. Демин. 

Влияние угла наклона и плотности 

расположения фотомодулей на 

эффективность ФЭС 

//Альтернативная энергетика и 

экология, 2018, № 25-27,  с. 12 – 

24. 

А.Ю. Гаевский, А.Н. Гаевская. 

Метод определения оптимального 

угла наклона и ориентации 

фотоэлектрических модулей на 

основе экспериментальных данных 

солнечной радиации // 

Альтернативная энергетика и 

экология. –  2018. -№ 13-15, с.15-

29. 

А.Ю. Гаевский, В.В. Бодняк, А.Н. 

Гаевская. Анализ мониторинговых 

данных о работе PV-инверторов, 



подключенных к 

распределительной сети // 

Альтернативная энергетика и 

екологія (ISJAEE). – 2018, № 31-

36, с. 279-284. 

А.Ю. Гаевский, Д.А. Демин. 

Влияние угла наклона и плотности 

расположения фотомодулей на 

эффективность ФЭС 

//Альтернативная энергетика и 

экология (ISJAEE). - 2018, № 25-

27, с. 12 – 24. 

А.Ю. Гаевский, А.Н. Гаевская. 

Метод определения оптимального 

угла наклона и ориентации 

фотоэлектрических модулей на 

основе экспериментальных данных 

солнечной радиации // 

Альтернативная энергетика и 

экология (ISJAEE). – 2018. -№ 13-

15, с.15-29. 

4. І.Е. Голентус, к.ф.-м.н., 2015 

11. Спеціалізована вчена рада 

Д26.249.01 

13. “Фотоенергетика”. Методичні 

вказівки до виконання 

розрахункової роботи з 

дисципліни для студентів 

напрямку: 6.050701 

“Електротехніка та 

електротехнології” спеціальність: 

7.05070107 та 8.05070107 – 

“Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії” усіх форм 

навчання. Укладачі: Гаєвський 

О.Ю. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 

2015. – 36 с. 

 



«Робота відновлюваних джерел 

енергії в центральних мережах». 

Методичні вказівки до вико-нання 

розрахункової роботи для 

студентів за спеціальністю 

6.05070107 "Нетрадиційні та від-

новлювані джерела енергії" /укл. 

О.Ю. Гаєвський – К.: ФЕА НТУУ 

«КПІ», 2015. – 27 с.  

  

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт "Частина 1. 

Мова програмування С++"з 

дисципліни “ОТ і алгоритмічні 

мови” для студентів напрямку: 

6.050701 “Електротехніка та 

електротехнології” спеціальність: 

7.05070107 та 8.05070107 – 

“Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії” усіх форм 

навчання. Укладачі: Гаєвський 

О.Ю. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 

2015. – 48 с.  

 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт "Частина 2. 

Об'єктно-орієнтоване 

програмування" з дисципліни “ОТ 

і алгоритмічні мови” для студентів 

напрямку: 6.050701 

“Електротехніка та 

електротехнології” спеціальність: 

7.05070107 та 8.05070107 – 

“Нетрадиційні та відновлювані 

джерела енергії” усіх форм 

навчання. Укладачі: Гаєвський 

О.Ю. - К.: ФЕА НТУУ “КПІ”, 

2006. – 60 с.  



14. В.Ю. Іванчук, І.О. Корнієнко. 

СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПАРАМЕТРІВ ФОТО-

ЕЛЕКТРИЧНИХМОДУЛІВ У 

РЕАЛЬНИХ ПОЛЬОВИХ 

УМОВАХ// 

ІІІ-місце. Всеукраїнський  конкурс  

студентських  наукових  робіт  з  

галузі «Енергетика»: ІІ тур. 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2019. 

15. А.Ю, Гаевский, Н.В. 

Ковальчук, Н.М. Бондарчук. Про 

доцільність залучення ВДЕ до 

регулювання частоти та 

потужності в ОЕС України 

Електропанорама, 2013, №11 

17. ІМФ НАН України, 11 р.оків, 

ІКХХВ НАН України, 2 р. 

19. ІВЕ НАН України, 2019 

 

       

 

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 
 

Цикл загальної підготовки 

 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

 

Філософія 

ЗНАННЯ:  

- структури моралі та структури практичної 

філософії; 

- генези, ієрархії та культурно- 

 

історичної обумовленості соціальних, 

етичних і правових норм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- принципів дискурсивно-етичної 

легітимації соціальних підсистем; 

- відмінностей правових і етичних норм в 

регулюванні відповідних систем; 

- монологічного та діалогічного принципів 

відповідальності; 

- ціннісних засад політики; 

- морально-етичного сенсу соціального 

ринкового господарства; 

- дискурсивно-етичного тлумачення 

екологічного імперативу; 

- морального закону як формального 

категоричного імперативу; 

- цілераціональної, стратегічної і 

комунікативної дії; 

- духовно-моральних основ людської 

комунікації; 

- природи та еволюції людського 

індивідуалізму; 

- критеріїв добра і зла; 

- універсальності етичних норм та 

індивідуальності моральних цінностей; 

- умов, структури, форм,  правил і норм 

дискурсу; 

- форм і способів аргументації власної 

думки; 

- необхідності безперервного 

саморозвитку, самоосвіти і 

самовдосконалюватися упродовж життя, 

відповідальності за навчання та розвиток 

інших. 

УМІННЯ: 

- синтезувати складні ідеї згідно з 

ліберально-демократичними цінностями; 

- критикувати  ідею, а не людину; 

- розв’язувати значущі соціальні та наукові 

проблеми за критеріями свободи, 

справедливості і солідарності; 

- створювати нове цілісне знання з 

 

 

 

 

 

Практичні заняття – групові та 

індивідуальні. Семінарські заняття. 

Самостійна робота 

 

 

 

 

Поточний та екзаменаційний контроль. 

Відвідування лекційних занять 

 Участь в роботі семінарів  

Написання рефератів 

 Співбесіда за першоджерелами  



відповідальністю за людську безпеку; 

- коригувати професійну практику з 

позицій екологічного імперативу; 

- діяти легітимно, на засадах  

морально-правових норм; 

- в професійній діяльності керуватись     

морально-правовими нормами; 

- диференційовано обирати ефективну 

участь у діалозі, спілкуванні чи 

комунікації; 

- ставитися до Іншого як необхідної умови 

людської суб’єктивності, власного Я; 

- самостійно обирати цільові та значеннєві 

установки для власної дії; 

- знаходити сильний аргумент на захист 

власної думки; 

- створювати умови для ефективної 

взаємодії,  толерантно ставитись до 

представників різних соціальних і 

культурних груп; 

- саморозвиватися і самовдосконалюватися 

упродовж життя, бути відповідальним за 

навчання інших. 

Іноземна мова 

ЗНАННЯ: 

- риторичних основ написання та 

проголошення наукової роботи, доповіді, 

дисертації. 

- риторичних канонів діяльності 

спітчрайтера;  

- методик самопрезентації; 

- техніки мовлення; 

- іноземної мови та академічного письма на 

іноземній мові; 

- сучасних програмних продуктів для 

здійснення чисельних розрахунків і 

постановки обчислювальних 

експериментів; 

- сучасних інформаційних та комп’ютерних 

Практичні заняття – групові та 

індивідуальні. Семінарські заняття. 

Самостійна робота 

 

Поточний та екзаменаційний контроль. 

 практичні заняття, 

 лекції, 

 консультації, 

 підготовка іноземною мовою усної 

презентації з теми та завдань 

дослідження (за допомогою 

PowerРoint). 

 написання іноземною мовою статті чи 

наукової пропозиції за тематикою 

дослідження або подання на науковий 

грант, 

 письмова рецензія іноземною мовою на 

прочитану книгу або серію статей за 



технологій та їх раціонального 

використання в професійній, науковій, 

педагогічній діяльності; 

- структури збирання та обробки первинної 

інформації в електроенергетичних 

системах,  електротехнічних та 

електромеханічних комплексах; 

УМІННЯ: 

- проводити пошук, накопичення й обробку 

наукової інформації, необхідної для 

вирішення проблеми й прийняття рішень; 

- використовувати сучасні інформаційні та 

комп’ютерні технології в професійній, 

науковій, педагогічній діяльності; 

- критично аналізувати риторику 

пропаганди та маніпуляцій масовою 

свідомістю заради вироблення критичного 

розуму; 

- усвідомлювати та долати комунікативні 

бар’єри у риторичних дискурсах; 

- професійно будувати публічну промову; 

- практично керуватися прийомами 

еристики у комунікативних дискурсах; 

- розробляти офіційні публічні виступи; 

- аналізувати та направляти засоби 

кінетики при публічному виступі 

виступати експромтом, будувати чітку 

логіку промови та ефективну 

самопрезентацію; 

- ефективно вдосконалювати техніку мови 

(володіти поставленим голосом, 

діафрагменним диханням); 

- використовувати високий рівень культури 

мови; 

- розуміти на слух основні ідеї 

повідомлення, лекції фахової тематики; 

- представити результати дослідження; 

- обговорювати проблеми галузі науки; 

- взаємодіяти з певною мірою побіжності 

темою дисертації, 

 підготовка термінологічного словника-

мінімуму та  документації  до іспиту. 

 



та безпосередності зі співрозмовниками в 

більшості ситуацій спілкування; 

- висловлюватись упевнено і ввічливо у 

формальному та неформальному реєстрах, 

адекватно ситуації та особистості 

співрозмовника; 

- дискутування у знайомих контекстах, 

використовуючи відповідні мовленнєві 

засоби; 

- читати тексти фахової тематики з різним 

ступенем глибини розуміння; 

- писати анотації, огляди, резюме, доповіді, 

статті з проблем галузі, в якій 

спеціалізується; 

- робити чіткі, детальні повідомлення по 

широкому колу питань і викладати власний  

погляд на проблему. 

- виконувати аналіз та синтез систем 

керування складними електромеханічними 

об‘єктами з використанням відповідного 

програмного забезпечення; 

- складати план модельного та фізичного 

експерименту, підбирати і налаштовувати 

сучасні датчики та вимірювальну 

апаратуру; 

- якісно обробляти, оформляти та 

презентувати результати досліджень. 

Методи дослідження, формування та керування інтелектуальними енергетичними системами та комплексами 

Компетенції: здатність проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

складних ідей; здатність до розуміння 

методів дослідження, формування та 

керування енергетичним обладнанням в 

інтелектуальних мережах;здатність до 

аналізу і синтезу електроенергетичних 

систем та електротехнічних комплексів з 

альтернативними джерелами енергії. 

Знання:с учасних методів дослідження, 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

Поточний контроль, екзамен 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



формування та керування енергетичним 

обладнанням у мережах SmartGrid; 

термінологій, що стосуються основних 

понять дисципліни;характеристик та 

конструктивних особливостей 

інтелектуальних енергокомплексів з 

ВДЕ;сучасних методів моделювання та 

діагностики пристроїв у складі SmartGrid, 

та правил розробки необхідних для 

професійної діяльності програм. 

Уміння: користуватись довідковою 

літературою, навичками пошуку необхідної 

інформации в Internet;застосовувати в 

інженерних розрахунках пакети MATLAB, 

Simulink та інші; створювати необхідні 

вимірювальні схеми для діагностики та 

аналізу елементів SmartGrid. 

Методи аналізу та прогнозування розвитку відновлюваних джерел енергії 

Компетенції:  здатність виконувати 

оригінальні дослідження,  досягати 

наукових результатів, які створюють нові  

знання у галузі відновлюваної енергетики; 

здатність усно і письмово презентувати та  

обговорювати результати наукових 

досліджень українською та англійською  

мовами; здатність вирішувати наукові 

задачі підвищення  надійності та 

ефективності функціонування  

електроенергетичних систем на основі 

комплексного застосування ВДЕ, 

обумовлених  необхідністю забезпечення 

сталого розвитку держави; здатність 

виявляти, ставити та вирішувати  задачі 

дослідницького характеру в галузі  

відновлюваної енергетики, оцінювати та 

забезпечувати  якість виконуваних 

досліджень; здатність дотримуватись етики 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

Поточний контроль, екзамен 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



досліджень, а  також правил академічної 

доброчесності в наукових  дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності.   

Знання: знати основні положення 

методології наукового дослідження; 

загальнонаукові методи проведення 

сучасного наукового дослідження; 

спеціальні методи наукових досліджень; 

загальні вимоги до структури, змісту, мови і 

оформлення наукових робіт; основні 

принципи організації і планування наукової 

роботи; вимоги до науково-дослідницької 

роботі. 

Уміння: застосовувати необхідні методи 

наукового дослідження при розробці 

наукових робіт; використовувати спеціальні 

методи при виконанні наукових досліджень; 

організовувати і проводити наукові 

дослідження в процесі підготовки 

дисертації; знаходити, обробляти і зберігати 

інформацію, отриману в результаті 

вивчення наукової літератури; здійснювати 

апробацію і впровадження результатів 

дослідження в практику; володіти 

навичками пошуку самостійного вирішення 

наукових завдань; вибирати  теми наукової 

роботи; оформляти результати 

дослідницьких робіт; готувати та захищати 

представлення наукової роботи; 

формулювати навчальні цілі та обирати 

відповідний навчальний матеріал і його 

структуру. 

 

Методологія, організація та технологія наукових досліджень 

Компетенції: здатність проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

складних ідей; здатність до розуміння 

 

 

 

Поточний контроль, залік 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 



перспектив розбудови нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії в 

електроенергетичних системах; здатність 

до аналізу і синтезу електроенергетичних 

систем та електротехнічних комплексів з 

альтернативними джерелами 

енергії;здатність до ораторського 

мистецтва, ефективного і переконливого 

донесення своєї думки до 

слухачів;здатність скласти план 

віртуального або фізичного експерименту, 

зафіксувати його результати, якісно їх 

обробити та візуалізувати  в наочній формі; 

здатність розробляти та проводити всі види 

занять у вищому навчальному закладі. 

Знання: знати основні положення 

методології наукового дослідження; 

загальнонаукові методи проведення 

сучасного наукового дослідження; 

спеціальні методи наукових досліджень; 

загальні вимоги до структури, змісту, мови і 

оформлення наукових робіт; основні 

принципи організації і планування наукової 

роботи; вимоги до науково-дослідницької 

роботі. 

Уміння: застосовувати необхідні методи 

наукового дослідження при розробці 

наукових робіт; використовувати спеціальні 

методи при виконанні наукових досліджень; 

організовувати і проводити наукові 

дослідження в процесі підготовки 

дисертації; знаходити, обробляти і зберігати 

інформацію, отриману в результаті 

вивчення наукової літератури; здійснювати 

апробацію і впровадження результатів 

дослідження в практику; володіти 

навичками пошуку самостійного вирішення 

наукових завдань; вибором теми наукової 

роботи; оформлення дослідницьких робіт; 

 

 

 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



підготовки та захисту наукової роботи; 

формулювати навчальні цілі та обирати 

відповідний навчальний матеріал і його 

структуру. 

 

Цикл професійної підготовки 

Методи моделювання процесу перетворення енергії сонячного випромінювання в теплову та електричну енергію 

Компетенції:  здатність виконувати 

оригінальні дослідження,  досягати 

наукових результатів, які створюють нові  

знання у галузі сонячної енергетики; 

здатність усно і письмово презентувати та  

обговорювати результати наукових 

досліджень українською та англійською  

мовами; здатність вирішувати наукові 

задачі підвищення  надійності та 

ефективності функціонування  

електроенергетичних систем на основі 

комплексного застосування ВДЕ, 

обумовлених  необхідністю забезпечення 

сталого розвитку держави; здатність 

виявляти, ставити та вирішувати  задачі 

дослідницького характеру в галузі  

відновлюваної енергетики, оцінювати та 

забезпечувати  якість виконуваних 

досліджень; здатність дотримуватись етики 

досліджень, а  також правил академічної 

доброчесності в наукових  дослідженнях та 

науково-педагогічній діяльності.   

     Знання: знати основні положення 

методології наукового дослідження; 

загальнонаукові методи проведення 

сучасного наукового дослідження; 

спеціальні методи наукових досліджень; 

загальні вимоги до структури, змісту, мови і 

оформлення наукових робіт; основні 

принципи організації і планування наукової 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

контроль, залік 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування Поточний відповідей, 

спільне обговорення прикладів. 

 



роботи; вимоги до науково-дослідницької 

роботі; значення моделювання в науково-

технічних дослідженнях процесів 

перетворення енергії сонячного 

випромінювання в теплову та електричну 

енергію; поглиблення знань щодо 

виконання досліджень процесів 

перетворення енергії сонячного 

випромінювання в теплову та електричну 

енергію за рахунок використання 

синергетичного аналізу; формалізованих 

методів аналізу та спеціальних 

обчислювальних методів; методів 

аналітичного моделювання складних 

систем; методів оцінки адекватності 

математичних моделей; методів і 

алгоритмів розв’язування основних класів 

математичних задач.  

- наближене обчислення функцій, заданих 

аналітично. 

     Уміння: застосовувати необхідні методи 

наукового дослідження при розробці 

наукових робіт; використовувати спеціальні 

методи при виконанні наукових досліджень; 

організовувати і проводити наукові 

дослідження в процесі підготовки 

дисертації; знаходити, обробляти і зберігати 

інформацію, отриману в результаті 

вивчення наукової літератури; здійснювати 

апробацію і впровадження результатів 

дослідження в практику; володіти 

навичками пошуку самостійного вирішення 

наукових завдань; вибирати  теми наукової 

роботи; оформляти результати 

дослідницьких робіт; готувати та захищати 

представлення наукової роботи; 

формулювати навчальні цілі та обирати 

відповідний навчальний матеріал і його 

структуру; застосовувати методи теорії 



подібності; застосовувати прикладні 

методи розв’язування науково-технічних 

задач, зокрема: оцінювати похибки 

наближених вибраних чисельних методів 

та вибирати необхідні наближені чисельні 

методи для розв’язування конкретних 

математичних задач; виконувати необхідні 

обчислення з допомогою чисельних 

методів; складати алгоритми і писати 

програми, які реалізують вибрані чисельні 

методи; використовувати інтегровані 

математичні пакети програм для 

персональних комп’ютерів для створення 

математичних моделей об’єктів сонячної  

енергетики. 

 

Перетворення енергії вітру в електричну енергію 

Компетенції: здатність користуватись 

науковою і технічною термінологією, що 

стосується ключових понять дисципліни; 

користуватись довідковою і науково-

технічною літературою з дисципліни, 

володіти навиками пошуку необхідної 

інформації; користуватись даними, 

зареєстрованими в системі державних 

метеостанцій України; обчислювати 

метеорологічні параметри характеристик 

вітру; визначати потенціал вітрової енергії; 

оцінювати потужність вітрового потоку 

для розрахунку вітроустановок, визначати 

та розраховувати основні параметри 

вітроенергетичних установок з різними 

типами вітродвигунів; оцінювати 

аеродинамічні характеристики вітру та 

визначати аеродинамічні коефіцієнти; 

освоїти методи вимірювання швидкості 

вітру; оцінювати виробіток електроенергії 

вітровими електричними установками на 

площадках ВЕС за даними автоматизованої 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

Поточний контроль, залік 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



реєстрації характеристик вітру; 

використовувати методичні засади вибору 

площадки під будівництво 

вітроелектростанцій.  

Знання: знати та використовувати 

методи обчислення метеорологічних 

параметрів характеристик вітру; методи 

визначення потенціалу вітрової енергії; 

методи визначення та розрахування 

основних параметрів вітроенергетичних 

установок з різними типами вітродвигунів; 

методи оцінки аеродинамічних 

характеристик вітру та визначення 

аеродинамічних коефіцієнтів; методи 

вимірювання швидкості вітру; методи 

оцінки виробітку електроенергії вітровими 

електричними установками на площадках 

ВЕС за даними автоматизованої реєстрації 

характеристик вітру; методичні засади 

вибору площадок під будівництво 

вітроустановок та вітроелектростанцій. 

Уміння: застосовувати спеціальні 

обчислювальні методи та методи аналізу 

при використанні отриманих знань; 

визначати метеорологічні і енергетичні 

характеристики вітру, що мають значення 

для вітроенергетики; визначати вітровий 

енергетичний потенціал регіонів України; 

вимірювати швидкості вітру; оцінювати 

аеродинамічні характеристик вітру та 

визначати аеродинамічні коефіцієнти; 

розраховувати основні параметри 

вітроенергетичних установок з різними 

типами вітродвигунів; вибирати площадки 

під будівництво вітроустановок та 

вітроелектростанцій. 

 

Процеси перетворення енергії водотоків зі змінними параметрами в електричну енергію 

Знання: Групові заняття – лекції, обговорення. Поточний контроль, залік 



 структури, складу та властивостей 

гідроелектричних агрегатів як єдиної 

електрогідромеханічної системи; 

 методів, способів та засобів 

регулювання квазістаціонарних та 

перехідних режимів роботи 

гідроелектричних агрегатів; 

 гідромеханічних та 

електромеханічних характеристик 

гідравлічних та електричних машин; 

 обчислювальних методів розв’язку 

інженерних задач; 

 теоретичних положень проведення 

інженерного експерименту; 

 основ роботи пакетів прикладних 

програм Matlab, Mathematica; 

 математичних методів обробки 

експериментальних даних. 
Уміння: 
• працювати з сучасними 

бібліографічними і реферативними базами 
даних, а також наукометричними 
платформами; 

• використовувати сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології, 

комп’ютерні засоби та програми при 

проведенні наукових досліджень; 

• будувати математичні моделі 

перебігу квазістаціонарних та перехідних 

гідромеханічних і електромеханічних 

процесів в гідроелектричних агрегатах за 

змінних параметрів водотоків; 

• використовувати спеціалізовані 

математичні пакети прикладних програм 

для розв’язування математичних моделей 

та задач; 

• застосовувати методи апроксимації, 

інтерполяції та екстраполяції 

гідромеханічних та електромеханічних 

Самостійна робота Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



характеристик складових частин 

гідроелектричного агрегату; 

• розробляти програму, методику та 

протокол проведення експериментальних 

досліджень; 

• оцінювати статистичні 

характеристики результатів 

експериментальних досліджень; 

 

 

Методи моделювання видобування та перетворення геотермальної енергії та енергії довкілля в теплову та електричну енергію  

Компетенції:здатність виконувати 

оригінальні дослідження,  досягати 

наукових результатів, які створюють нові  

знання у галузі відновлюваної 

енергетики;здатність усно і письмово 

презентувати та  обговорювати результати 

наукових досліджень українською та 

англійською  мовами;здатність вирішувати 

науковізадачі підвищення  надійності та 

ефективності 

функціонування електроенергетичних 

систем на основі комплексного 

застосування ВДЕ, обумовлених  

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку держави; здатність виявляти, 

ставити та вирішувати задачі 

дослідницького характеру в 

галузі відновлюваної енергетики, 

оцінювати та забезпечувати  якість 

виконуваних досліджень; здатність 

дотримуватись етики досліджень, а  також 

правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності.   

Знання: 

 знати історію використання 

відновлюваної енергетики та сучасні 

тенденції її розвитку в світі і передумови її 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

Поточний контроль, залік 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



розвитку як галузі сучасної енергетики 

України; 

• теорію існуючих та перспективних 

технологій нетрадиційної та відновлюваної 

енергетики; 

• устрій та вибір сучасних 

енергетичних установок та систем на базі 

відновлюваних джерел;. 

Уміння: 

• визначати та розраховувати згідно з 

існуючими методами основні технічні та 

технологічні параметри енергетичних 

установок, що створюються на основі 

відновлюваних джерел; 

• робити попередню техніко-

економічну оцінку нових технологій 

використання відновлюваних джерел 

енергії; 

• аналізувати потенціал відновлюваної 

енергетики в різни регіонах України; 

• оцінювати доцільність впровадження 

та використання енергетичних установок на 

основі нетрадиційних та відновлюваних 

джерел енергії 

 

Методи та засоби перетворення  біоенергетичних ресурсів в теплову та електричну енергію 

Компетенції:здатність проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

складних ідей; здатність до розуміння 

перспектив розбудови нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії в 

електроенергетичних системах; здатність 

до аналізу і синтезу електроенергетичних 

систем та електротехнічних комплексів з 

альтернативними джерелами 

енергії;здатність до ораторського 

мистецтва, ефективного і переконливого 

Групові заняття – лекції, обговорення. 

Самостійна робота 

Поточний контроль, залік 

Методи оцінювання знань: індивідуальне 

спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне 

обговорення прикладів. 

 



донесення своєї думки до 

слухачів;здатність скласти план 

віртуального або фізичного експерименту, 

зафіксувати його результати, якісно їх 

обробити та візуалізувати в наочній формі; 

здатність розробляти та проводити всі види 

занять у вищому навчальному закладі. 

Знання:знати основні положення 

методології наукового дослідження; 

загальнонаукові методи проведення 

сучасного наукового дослідження; 

спеціальні методи наукових досліджень; 

загальні вимоги до структури, змісту, мови і 

оформлення наукових робіт; основні 

принципи організації і планування наукової 

роботи; вимоги до науково-дослідницької 

роботі. 

Уміння:застосовувати необхідні методи 

наукового дослідження при розробці 

наукових робіт; використовувати спеціальні 

методи при виконанні наукових досліджень; 

організовувати і проводити наукові 

дослідження в процесі підготовки 

дисертації; знаходити, обробляти і зберігати 

інформацію, отриману в результаті 

вивчення наукової літератури; здійснювати 

апробацію і впровадження результатів 

дослідження в практику; володіти 

навичками пошуку самостійного вирішення 

наукових завдань; вибором теми наукової 

роботи; оформлення дослідницьких робіт; 

підготовки та захисту наукової роботи; 

формулювати навчальні цілі та обирати 

відповідний навчальний матеріал і його 

структуру. 

Навчально-педагогічна практика 

   

знання: Практичні заняття – групові та Поточний та екзаменаційний контроль. 



– основ планування освітнього 

процесу у вищому навчальному 

закладі; 

– основних положень законодавства 

України в галузі вищої освіти, 

програмних документів, які 

стосуються навчання студентів та 

викладання  у ЗВО;  

– сучасних підходів до формування у 

студентів професійної 

компетентності; 

– інноваційних освітніх технологій 

навчання у вищих навчальних 

закладах; 

– форм, видів і способів контролю й 

оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей; 

– основних організаційних форм 

реалізації освітнього процесу у ЗВО; 

– завдань і функцій науково-

педагогічного працівника; 

– вимог до підготовки 

документального супроводу 

викладання  у ЗВО; 

– основних принципів, методів, видів 

навчання у ЗВО 

уміння: 

– організовувати та аналізувати свою 

педагогічну діяльність; 

– планувати навчальні заняття згідно з 

робочою програмою кредитного 

модуля; 

– розробляти зміст, проводити 

структурування навчального 

матеріалу та проводити заняття 

різних видів; 

– забезпечувати послідовність 

викладення матеріалу та 

міждисциплінарні зв’язки; 

індивідуальні. Семінарські заняття. 

Самостійна робота 

 

 



– визначати методи та засоби 

навчання і контролю; 

– використовувати знання про 

індивідуально-вікові особливості 

молоді при проведенні занять; 

– організувати та керувати 

пізнавальною діяльністю студентів, 

формувати у студентів критичне 

мислення та уміння здійснювати 

діяльність за всіма її складовими; 

– аналізувати навчальну та навчально-

методичну літературу і 

використовувати її в педагогічній 

практиці; 

– здійснювати контроль і оцінку 

результатів та проводити корекцію 

процесу навчання. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


	Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
	Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО
	Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
	- роботодавці
	- академічна спільнота
	- інші стейкхолдери
	Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку  праці
	Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП було враховано галузевий та регіональний контекст
	Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід   аналогічних вітчизняних та іноземних програм
	Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
	Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
	2. Структура та зміст освітньої програми
	Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?
	Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
	Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня  програма є міждисциплінарною)?
	Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?
	Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
	Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
	Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП результатам навчання ОП
	Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
	Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним  навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?
	Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
	3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
	Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
	Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
	Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОНП (якщо такі були)?
	Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
	Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо такі були)
	4. Навчання і викладання за освітньою програмою
	Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким  є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
	Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи
	Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів *
	Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
	Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
	Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
	5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
	Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
	Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?
	Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?
	Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для  учасників освітнього процесу?
	Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП
	Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
	Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
	Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
	Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності?
	Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
	Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
	6. Людські ресурси
	Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу
	Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
	Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння
	Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
	7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
	Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?
	Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
	Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань?
	Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)
	Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасникі...
	8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
	Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
	Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП
	Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП
	Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості
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