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ВІДГУК 

на освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів «Електричні машини і 

апарати» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Освітня програма бакалаврського рівня «Електричні машини і апарати» 

відповідає вимогам державного Стандарту вищої освіти України для спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (наказ МОН України від 

20.06.2019 р. №867) та складається з навчального плану, силабусів кредитних модулів, 

контрольно-оціночних засобів, методичних вказівок щодо проведення лекційних, 

лабораторних, практичних та самостійних занять. 

Навчальний план складено у повній відповідності із завданням та містить 

необхідний обсяг освітніх компонентів циклу загальної та професійної підготовки для 

формування фахових компетенцій, заявлених в освітній програмі. Послідовність 

вивчення дисциплін, перелік та осяг обов’язкових та вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти.  

ОПП «Електричні машини і апарати» містить розділи, які представлені 

електромеханічними перетворювачами енергії промислових силових систем, систем 

комутації, керування та захисту сучасного електрообладнання провідних виробників 

світу. Наявність освітніх компонентів такого рівня значно підсилює професійну 

підготовку майбутніх спеціалістів. 

Освітня програма «Електричні машини і апарати» відповідає законодавству 

України та може бути використана для підготовки студентів.Освітня програма 

бакалаврського рівня «Електричні машини і апарати» відповідає вимогам державного 

Стандарту вищої освіти України для спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» (наказ МОН України від 20.06.2019 р. №867) та 
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складається з навчального плану, силабусів кредитних модулів, контрольно-оціночних 

засобів, методичних вказівок щодо проведення лекційних, лабораторних, практичних та 

самостійних занять. 

Навчальний план складено у повній відповідності із завданням та містить 

необхідний обсяг освітніх компонентів циклу загальної та професійної підготовки для 

формування фахових компетенцій, заявлених в освітній програмі. Послідовність 

вивчення дисциплін, перелік та осяг обов’язкових та вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти.  

ОПП «Електричні машини і апарати» містить розділи, які представлені 

електромеханічними перетворювачами енергії промислових силових систем, систем 

комутації, керування та захисту сучасного електрообладнання провідних виробників 

світу. Наявність освітніх компонентів такого рівня значно підсилює професійну 

підготовку майбутніх спеціалістів. 

Освітня програма «Електричні машини і апарати» відповідає законодавству 

України та може бути використана для підготовки студентів. 
 

 

 

 

 

 

    Директор                                                                                Віталій ВАБИЩЕВ 


