
ПРОТОКОЛ №8 

круглого столу робочої групи з розробки моделі фахівця 

зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» від 23.03.2016 р. 

(м. Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний університет) 

 

 ПРИСУТНІ: Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Назаренко І.П., Діордієв 

В.Т., Овчаров В.В., Квітка С.О., Лисенко О.О., Вороной В.М., Івашина В.Д., 

Коломієць В.Ю., Тупіцин О.В., Слепкань М.В., Новіков В.В., Груздєв О.П., 

Ашихмін О.А., Піязенко В.О., Соломаха О.В., Шульга О.А. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово ректора університету, д.т.н., професора  

КЮРЧЕВА В.М. 

2. Про організацію освітнього процесу в університеті (проректор з 

НПР, доцент ЛОМЕЙКО О.П.) 

3. Системний підхід при підготовці інженера освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (декан 

енергетичного факультету, д.т.н., професор НАЗАРЕНКО І.П.) 

4. Обговорення за круглим столом з роботодавцями щодо вимог 

виробництва до моделі фахівця зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

5. Прийняття рішень щодо формування моделі фахівця та нового 

навчального плану зі спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

 

 

 ВИСТУПИЛИ: Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Назаренко І.П.,  

Лисенко О.О. 

  

 ПРИЙМАЛИ УЧАТЬ: Кюрчев В.М., Ломейко О.П., Назаренко І.П., 

Діордієв В.Т., Овчаров В.В., Квітка С.О., Лисенко О.О., Вороной В.М., 

Івашина В.Д., Коломієць В.Ю., Тупіцин О.В., Слепкань М.В., Новіков В.В., 

Груздєв О.П., Ашихмін О.А., Піязенко В.О., Соломаха О.В. 

 

Кюрчев В.М. виступив щодо прийняття нового Закону про вищу 

освіту України згідно якого вищі навчальні заклади мають самостійно 

розробляти модель фахівця та розробляти навчальні плани на основі 

освітньо-кваліфікаційних характеристик зі спеціальності з урахуванням 

потреб і вимог роботодавців. 

Ломейко О.П. довів до присутніх, що створені наказом ректора робочі 

групи з кожної спеціальності протягом 2 місяців відпрацювали своє бачення 

моделі фахівця, структурно-логічної схеми та навчального плану. Крім того, 



доведено, що розробка нових навчальних планів проводитися з урахуванням 

чинного законодавства, потреб представників виробництва. 

Назаренко І.П. ознайомив присутніх з проектом моделі фахівця, 

структурно-логічною схемою та навчальним планом зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Далі за навчальним планом відбулося активне обговорення всіх питань 

щодо вимог виробництва до моделі фахівця зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», в якому приймали 

учать всі присутні круглого столу. Досконало був розглянутий навчальний 

план та кожна дисципліна в ньому. 

Лисенко О.О. висловив думку про необхідність готувати, в першу 

чергу, інженера-енергетика для електропостачальних компаній, а не інженера 

широкого профілю. Тому необхідно переглянути проект навчального плану і 

ввести в цикл дисциплін професійної та практичної підготовки такі 

дисципліни , в яких вивчаються питання станцій та підстанцій, релейного 

захисту, який є основним видом електричної автоматики, без якої неможлива 

нормальна робота енергосистем, оперативно-диспетчерського 

обслуговування, експлуатації ТП та інше. 

Вороной В.М. надав інформацію щодо галузі, в якій готові будуть 

працювати випускники ВУЗу, а це енергетичні підприємства атомної, 

теплової, гідроенергетичної галузі, і це дуже амбіційна планка. І конкурс на 

посади свідчить про те що, спеціалісти повинні мати знання вузького 

профілю, саме, в сфері техніки високих напруг, перехідних процесів, мереж і 

систем, станцій і підстанцій, служби ізоляції, пусконалагоджувальних робіт і 

багато іншого. У зв’язку цим дуже збалансовано (29 основних предметів і 7 

за вибором) виглядає навчальний план і логічна структура підготовки 

бакалаврів, але реалізація спеціалізації на 5 і 6 курсах викликає питання, 

тому що поглиблена спеціалізація повинна проводитись значно раніше. 

Івашина В.Д. вважає, що для якісної комплектації служб підприємства 

доцільно було би знати випускникам схеми первинних комутацій ТП різних 

класів напруги, організацію оперативного живлення, а тому потрібно вивчати 

перехідні процеси, грозозахист ВЛ, компенсацію ємкісних струмів, новітнє 

обладнання та методи діагностики. 

Коломієць В.Ю. акцентував увагу на тому, що поставлена задача 

підготувати спеціаліста-універсала, але він повинен знати багато речей, тепер 

вже не пов’язаних із сільським господарством. Тому потрібні дисципліни або 

цикли, пов’язані із електропостачанням міст: кабельні мережі, конфігурація 

мереж, релейний захист, захисні засоби, новітні технології в сфері 

обладнання мереж (кабелі з ізоляцією з зшитого поліетилену, 

етиленпропіленової гуми, самонесучі ізольовані проводи, обмежувачі 

перенапруг, вакуумні вимикачі, тепловізори, пірометри тощо). Деяке 

обладнання підприємство Мелітопольського міського району електричних 

мереж пропонує надати в якості наочних посібників. 

Тупіцин О.В. підтримав складений навчальний план, відзначивши його 

збалансованість. 



Слепкань М.В. висловив зауваження відносно відсутності водного 

господарства як галузі, в якій готується для роботи випускник енергетичного 

факультету, а тому запропонував дописати до п. 1.1 моделі спеціаліста 

вищеозначену галузь. Також висловив побажання, що в даний період, коли  

йде перезавантаження енергетичної служби, доцільним було б в період 

навчання додати часів на практичну підготовку, але не в аудиторії, а на 

виробництві, в іншому випадку, для спеціаліста складуться несприятливі 

умови на початку кар’єри. 

Піязенко В.О. висловив свої побажання до посилення аудиторного 

навантаження щодо питань енергозберігаючих технологій, теплоносіїв, 

частотних перетворювачів, пристроїв плавного пуску, ремонту електричних 

машин, а тому край необхідна ремонтна практика на підприємствах. 

Груздєв О.П. наголосив, що важливо для майбутніх енергетиків знати 

охорону праці і отримати якомога раніше II або III групу допуску для 

доступу на практиці до електроустановок, для студентів 1, 2 курсів включити 

розділ «Надання першої медичної допомоги» можливо за рахунок часів, 

відведених на такі дисципліни як «Історія України і української культури», 

«Філософія». 

Лисенко О.О. наголосив на проблемність конкретної людини на 

конкретному місці роботи. Студенти повинні мати необхідну для 

проходження практики на виробництві групу допуску з електробезпеки з 

метою виявлення його навченості, психологічної здатності для прийняття 

необхідних рішень. 

Ашихмін О.А. вважає, що інженер повинен бути універсальним, 

широкопрофільним, здатним організовувати і виконувати задачі у різних 

сферах, будь то монтаж, ремонт або щось інше. 

Новіков В.В. зауважив, що необхідно посилити контроль за 

проходженням практики і прийомом її результатів. У студентів іноді відсутнє 

розуміння щодо того куди вони прийдуть працювати і чим там будуть 

займатись, необхідно побачити у потенційних інженерів-енергетиків бажання 

працювати і розвиватись після знайомства з конкретним виробництвом. 

Соломаха О.В. відзначив, що науково-виробниче підприємство 

«Перетворювач-комплекс» є вітчизняним розробником і виробником 

електрообладнання для металургійної, енергетичної, добувної та інших 

галузей промисловості. Детально переглянувши запропоновану програму, 

вважає, що вона відповідає сучасним вимогам до кваліфікованого працівника 

на виробництві. Однак, є такі пропозиції. 

1. Оскільки зараз актуальне енергозбереження, то правильний 

підбір регульованого приводу забезпечує мінімальні капітальні витрати і 

зменшений термін окупності. Наприклад, асинхронний привід - якщо він з 

фазним ротором, то в більшості випадків оптимальним є управління по 

ротору. Якщо синхронний високовольтний привід 6-10 кВ, у всіх відразу 

приходить на розум перетворювач частоти класичний на IGBT, по типу 

низьковольтного. Є просте, надійне і відносно недороге рішення - схема 



вентильного двигуна. І т. ін. Пропозиція - ввести структуру вибору 

оптимального електроприводу. Я можу в цьому допомогти. 

2. Звернути увагу студентів на достатню для експлуатації 

комплектність електроприводів. Ця пропозиція пов'язана з блоковою 

побудовою сучасних систем. Приклад. Будь-який імпортний ПЧ зараз 

блоковий, але для функціонування приводу необхідні ще мережевий дросель, 

захисна апаратура, вихідний фільтр, гальмівний резистор і т.д., в залежності 

від вимог до приводу. Зазвичай, «неврахована» периферія становить ще одну 

вартість блоку ПЧ. І зараз багато помилок проектантів з цим пов'язаних, 

через які відбуваються виходи зі ладу обладнання і простої. 

3. Пропоную додати огляд видів компенсації реактивної потужності 

(індивідуальна, групова і т.п.) - тиристорна, ступінчаста і т.п. 

4. Хотів звернути увагу на те, що поряд з класичними дисциплінами 

- ТАУ, ТОЕ і т.п. студенти повинні знати про програмні продукти, якими 

користуються у всьому світі при розробках і які значно економлять час і 

ресурси. 

4.1. До пунктів «Конструювати шафи керування електроприводом, 

складати схеми з'єднань и підключень» пропоную додати оглядове 

ознайомлення з видами ПО для наскрізного проектування - AutoCAD 

Electrical, E3, EPlan, Компас та ін. 

4.2. До пункту про автоматичне регулювання. Безумовно, студент 

повинен знати основи ТАУ, як визначити стійкість, якість регулювання і т.п. 

Що стосується налаштування і оптимізації параметрів регулювання, то існує 

досить потужних програмних продуктів для автоматизації цього процесу. 

Наприклад Matlab (Robust Control Toolbox). Пропонується додати оглядове 

ознайомлення з Matlab (Robust Control Toolbox). 

Також, існують програми для моделювання електромагнітних, 

теплових полів. 

5. Пропоную звернути увагу студентів на підтримку вітчизняного 

виробника електрообладнання - розповісти, які заводи ще залишилися, 

спеціалізації заводів. 

Готовий допомогти в будь-якому питанні, яке в моїх силах. 

Наше підприємство готове брати на практику хороших студентів. 

Діордієв В.Т. висловив зауваження і побажання, які ґрунтуються також 

на результатах обговорення зі студентами, а саме: 

1. Мікропроцесорну техніку викладати на 3 курсі і розширити обсяг. 

2. Програмування оновити, зараз застосовуються в навчанні 

застарілі програми. 

3. Забагато заплановано часів на такі дисципліни як «Вища 

математика», «Фізичне виховання». 

4. Надати можливість бути допущеними до дипломного 

проектування студентам із середнім балом не нижче 4,2. 

5. Дисципліна «Фізика» не пов’язана зі спеціальними 

дисциплінами. 



6. Бажано залучати до навчального процесу спеціалістів з 

виробництва. 

7. Вивчати досвід передових світових і вітчизняних брендів, 

використовувати в навчальному процесі і рекламувати одночасно в області 

автоматизації. 

8. Організовувати стажування викладачів на виробництві. 

Овчаров В.В. зосередив увагу на тому, що в основі розроблених 

матеріалів щодо моделі спеціаліста викладена стратегія, тактика і практика 

підготовки конкурентоспроможного фахівця, прохання до всіх присутніх – 

допомогти оформити цей основоположний документ. Навчальний план, 

робоча програма дисципліни залежить від викладача, а виробничники 

повинні відредагувати робочу програму, метою якої є підготовка базового 

фахівця. 

 

 ВИРІШИЛИ: 
1. Врахувати пропозиції та зауваження учасників круглого столу з 

розробки моделі фахівця та внести зміни до навчального плану зі 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

2. Представникам виробництва надати свої пропозиції до робочих 

програм дисциплін навчального плану щодо необхідних знань та вмінь 

майбутніх фахівців зі спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка». 

3. Продовжити практику таких круглих столів в подальшому та 

вносити корективи до розробленої моделі фахівця та навчального плану зі 

спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» з 

урахуванням сучасних потреб виробників. 

 

 

 

Проректор з НПР      Ломейко О.П. 

 

 

Декан енергетичного  

факультету       Назаренко І.П. 

 

 

Методист НМЦ       Шульга О.А. 


