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BIДгУк
нa oсвiтньo.пpoфесiйнy прoгpaМy пiдгoтoвки бaкaлaвpiв

<<Електpичнi мaшIини i aпaрaти>) зa спецiaльнiстrо
1 41 <<ЕлекTpoенеpгеTикa' еЛекTpoTеxнiкa Ta еЛекTpoMехaнiкa>>

в HaцioнaЛЬHolvty теxнiчнoмy yнiвеpситeтi Укpaiни
<<Киiвський пoлiтеxшiчний iнститyт iменi lгopя Ciкopськoгo>>

Кoмпaнiя <<Кaбель.Iнвест>> r лiдеpoм сеpeд yкpaiЪськиx rЛeкTpoTеxнiчниx
пiдпpиемств, якa ПpoПoнyr нaЙlмpтllий aсopTиМrIIT еЛекTpoTеxнiннoТ, B ToМy числi
кaбельнoТ пpoдyкцii.

Кеpiвний скЛaД кoмпaнii i пpoвiднi спецiaлiсти з.цебiльtпoго с BиПyскникaMи
кaфедpи елекTpoМехaнiки КПI iм. Iгopя Ciкopськoгo. Кoмпaнiя пiдтpимyс тiснi нayкoBo-
Tеxн1чнl ЗB'Язки з кaфедporо i беpе aкTиBнy yчaсTь y пiдгoтoвцi мaйбyтнix спецiaлtстtв.

oсвiтньo-пpoфесiйнa
aПapaTИ>> Зa сПrцlaЛЬнlсTlo

ПpoгpaМa пi.цгoтoвки бaкaлaвpiв <Електpиинi МaIJJИъIИ 1
141 <ЕлекTpoенеpГеTикa, еЛекTpoTеxнiкa Ta еЛeкTpoмеxaнiкa>>

BиЗIIaЧaс пеpелiк неoбxiДниx кoМПeтентнoстей, oснoвнi в.ИДI4 i зaв,цaння пpoфесiйнoТ

Дiяльнoстi мaйбyтнiх фaхiвцiв. HaвчaльниЙ ПЛaн пiдгoтoвки бaкaлaвpiв oсвiтньo-
пpoфесiйнoТ пpoгpaMи ПoBнiстro вiДпoвi.цar ЗaB.цaHIIям oсвiтньoТ пpoфесiйнoТ ПpoГpaми.
Bизнaченi пpoгpaМoЮ фaxoвi кoМПeTrнтнoстi Ta pеЗyJIЬTaTи I{aBЧaннЯ зaсвiд.ryroть
висoкий piвень пpoфесiйнoi пiдгoToBки BиIIyскHикiв, зaбеЗПечyloTЬ .цoсTaTнЬo шиpoкr
ПoЛе ik пpoфесiйнoi .цiяльнoстi Ta Bисoкy кoнкypенToсшpoМolкнiсть нa pинкy пpaцi.
Ефективнiсть oсвiтньoгo Пpoцеcy зaбeзпечyеTЬся йoгo лoгiчнoro пoбyдoвoro, чiткo
ПpoДyМaнoЮ Ta збaлaнсoBaнoto сTpyкTypoЮ пpoГpaМи, paцioн€lJlЬI{иМ пoсДнaнHяI\,l
TеopеTичIIoгo IIaBчaння i пpaктиuнoТ пiДгoToBки.

Bвaжaсмo, щo ЗaПpoПoнoBaнa кaфeдpolo елекTpoMеxaнiки oсвiтньo- пpoфесiйнa
ПpoГpaМa пiДгoтoвки бaкaлaвpiв <Електpиuнi МaшIини i aлapaти> вi.цпoвi.цaе вимoГaМ

Деp)кaBнoгo Cтaн.цapTy вищoi oсвiти УкpaТни,цЛЯ сПецiaльнoстi 141 <ЕлекTpoенеpГеTикa,
елекTpoTеxнiкa Ta елrкTpoмеxaнiкa>> i .цoзBoЛяr зaбезпечИTИ aУЧaснy тa якiснy фaxoвy
п iдгoтoвк у б aкaлaвpiв зa o бpaнoro спецitiльн iстro.
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ПPoToкoЛ ЗУсTPIЧI

{aтa: |0.02.2022 p.
Чaс:  1б:30 -  18:30
Miсцe: Haцioнaльний теxнiчний yнiвеpситeт Укpaiни <<КиiЪський пoлiтехнiчний iнститут iменi
Iгopя Сiкopськoгo)' ByЛ. Пoлiтехнi.rнa 37, кopП. j\Ъ20' КиiЪ, Укpaiнa

Пpпсyтнi:
Нaцioнaльний технiчний yнiвеpситет Укpaiни <Киiвський пoлiтехнiчний iнстит},т iменi Iгopя
Сiкopськoгo> (нaдaлi <Унiвеpситет>>), Фaкyльтет Електpoенергoтехнiки тa AвтoмaTИКИ (нaда.пi ФЕA),
кaфедpa еЛекTpoМехaнiки;

о Чyмaк BaДим Bолo.цимирoBич, в.o. зaвiдyвaua кaфедpи еЛекTpoмеxaнiки.
о IIIинкapенкo Bасиль Федopoвиv, пpoфесop.

Електpoтехнiчнa кoмпaнiя' 'Кaбель-IнBесT' '
o I{вiлiй Cepгiй, ДиpекTop кoмпaнii ''Кaбель-IнBесT'';

Caмойленкo BoлoДимиp, фiнaнсoвий .циpекTop''Кaбель-IнBесT''.

Пopядок Денний:
Зyстpiu ДЛЯ oбговоpення нaBчaJIЬнoi пpoгpaми oсвiтньo-пpoфесiйноТ пpoгpaми пiдгoтoвки

бaкaлaвpiв кЕлектpиuнi мaшини i aпapaти> зa спецiaльнiстro 14l <ЕлектpoенеpГеTикa, еЛекTpoтехнiкa тa
еЛекTpoМrхaнiкa> з MеToIо Пoкрaщення якoстi пiдгoтoвки i нaпpaвлення нa poбoтy випyскникiв-
бaкa"тaвpiв Дo сyЧaс них eЛекTpoTехн i чних кoмпaнiй.

Зa pезyльтaTaN{И вiзитy 10.02.2022 p:

Питaння J\Ъ1. Пpезентauiя ПpoекTy <<[yaльнa oсвiтa>> Ta клrочoвi фaкти бaчення Пpoцесу

ПpaцеBЛaIпTyBaння BиПyскникiв.бaкaлaвpiв в кoмпaнiю <<Кaбель-Iнвест>>.
I]вiлiй С.Л' вистyпив iз ПpезенTaЦiсro щo.цo бaчення Ta сTpaTеГii poзвиткy ПpoГpaМи зa'TyЧrннЯ

бaкaлaвpiв кaфедpи еЛrкTpoМехaнiки спецiaльнoстi |4| кЕлектpoeнеpгеTикa, електpoтеxнiкa Ta

еЛекТpoМехaнiкa> дo poбoти в Тх кoмпaнii пiд чaс нaBЧaHHя зa к.{yaльнoro освiтorо> aбo пiсля BиПyскy. Cтopони

дiйrпли Дo зГo.ци' щo BoI1и зaцiкaвленi в yuaстi ЩoДo спiвпpaцi з КПI iм. Iгopя Сiкopськoгo в 2О22-2О26

HaBЧaЛЬHих poкaх.

Як peзyльтaт пеprпoТ зyстpiui стopoни ПoГoДиЛися ПoЧaTи пiдгoтовкy Ta oпpaцЮBaння фopмaльнoТ

сTopoни сПpaBи.

НТУУ <КиiЪський полiтехнiчний iнститyт>
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