
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

підготовки доктора філософії  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

галузі знань 14  Електрична інженерія 
 

від 31.08.2016 

Присутні: 

1. Чорний Олексій Петрович, д.т.н., проф., професор кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

2. Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., проф., професор кафедри 

електричних машин і апаратів. 

3. Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф., завідувач кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

4. Бялобржеський Олексій Володимирович, к.т.н., доц., завідувач 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. 

5. Зачепа Юрій Володимирович, к.т.н., доц., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу. 

6. Сергієнко Сергій Анатолійович, к.т.н., доц., доцент кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

7. Прус В’ячеслав В’ячеславович, к.т.н., доц., доцент кафедри 

електричних машин і апаратів. 

8. Чеботарьова Є. О., магістрантка. 

9. Касьянов Є.М., аспірант. 

Головував: Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф., завідувач кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу, гарант освітньої 

програми. 

Порядок денний 

1. СЛУХАЛИ: Зачепу Ю. В., к.т.н., доц., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу з інформацією щодо проекту 

переліку вибіркових дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів за 



ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Вибіркові дисципліни складають 26,7% від загального обсягу освітньої 

складової навчального плану ОНП, порядок вибору навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в КрНУ 

регламентується Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії. Перелік навчальних дисциплін 

вільного вибору здобувача містить дисципліни різних циклів (циклу 

загальнонаукових дисциплін, дисциплін дослідницької, мовної та спеціальної 

підготовки), дисципліни інших освітніх програм та спеціальностей. 

ВИСТУПИЛИ: магістрантка Є. О. Чеботарьова і аспірант першого року 

навчання Касьянов Є.М з проханням посилити вивчення іноземної мови, 

ввівши дисципліну «Англійська мова наукової термінології»  

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 

БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Умовне 

позначення  

Назва дисципліни Кредити 

Блок А 

2.1.1 Моделювання електромагнітних полів 4 

2.1.2 Спеціальні питання теорії електричних машин і 

апаратів 

4 

2.1.3 Структури та схеми підвищення якості 

енергоперетворення 

4 

2.1.4 Методи та засоби енергозбереження в 

електротехнічних комплексах 

4 

Блок Б 

2.1.5 Діагностика електротехнічного комплексу та 

ідентифікація його параметрів 

4 

2.1.6 Сучасна теорія керування електротехнічними 

комплексами та системами 

4 

2.1.7 Технічна діагностика та моніторинг електричних 

машин і апаратів 

4 

2.1.8 Організація вимірювань в електричних машинах і 

апаратах засобами комп’ютерної техніки 

4 

 

2.1.9 Англійська мова наукової термінології 3 

2.1.10 Техніко-економічне обґрунтування наукових рішень 3 

2.1.11 Вібрація та акустика в електричних машинах 3 

2.1.12 Рівняння математичної фізики в процесах 

енергоперетворення 

3 

2.1.13 Теорія якості енергоперетворення 3 



2.1.14 Діагностика електромеханічних перетворювачів на 

основі зовнішніх показників роботи 

3 

2.1.15 Психологія управління 3 

2.1.16 Конфліктологія 3 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання науково-

методичної комісії спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» перелік вибіркових дисциплін освітньої складової 

підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

2. СЛУХАЛИ: д.т.н., професора Родькіна Д. Й., гаранта ОНП з інформацією 

щодо перспектив координації спільних дій роботодавців та університету для 

розвитку освітніх і науково-дослідних процесів в розрізі оновлення та 

модернізації освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» підготовки доктора філософії третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

Проф. Родькін Д. Й. повідомив про попередню домовленість з 

роботодавцями регіону щодо залучення їх представників до проведення 

тематичних занять за освітніми складовими ОНП «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

 

ВИСТУПИЛИ: к.т.н., доценти Прус В.В. і Сергієнко С.А. з підтримкою 

пропозиції щодо залучення представників роботодавців до підготовки 

фахівців за третім освітньо-науковим ступенем «доктор філософії», а також 

висловили пропозицію з розширення участі роботодавців регіону в процесі 

підготовки висококваліфікованих кадрів за рахунок надання практичних 

консультацій та можливості проведення експериментальних досліджень на 

промислових об’єктах в розрізі науково-дослідної складової ОНП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

В обговоренні взяли участь всі члени робочої групи. 

УХВАЛИЛИ: Схвалити висловлені пропозиції та спільно з 

представниками роботодавців розробити план-графік проведення тематичних 

занять з навчальних дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів за 

ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

Гарант освітньо-наукової програми    Д. Й. Родькін 

Секретар, доц.       В. В. Прус 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

підготовки доктора філософії  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

галузі знань 14  Електрична інженерія 
 

від 31.08.2017 

Присутні: 

1. Чорний Олексій Петрович, д.т.н., проф., професор кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

2. Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., проф., професор кафедри 

електричних машин і апаратів. 

3. Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф., завідувач кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

4. Бялобржеський Олексій Володимирович, к.т.н., доц., завідувач 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. 

5. Зачепа Юрій Володимирович, к.т.н., доц., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу. 

6. Некрасов Андрій Вікторович, к.т.н., доцент кафедри електричних 

машин і апаратів. 

Головував: Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф., завідувач 

кафедри систем автоматичного управління та електроприводу, гарант 

освітньої програми. 

Порядок денний 

1. Про розгляд пропозицій щодо оновлення та модернізації 

освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» підготовки доктора філософії третього (освітньонаукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка. 

2. Про розгляд проекту переліку вибіркових дисциплін освітньої 

складової підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 



1. СЛУХАЛИ: Родькіна Д. Й., гаранта ОНП з інформацією щодо 

пропозицій з оновлення та модернізації освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки доктора 

філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Проф. Родькін Д. Й. повідомив про отримання рецензій на ОНП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» від головного 

енергетика Техвагонмаш В. І. Зайцева (2017 р.). У ній зазначено пропозицію 

щодо розширення змісту обов’язкових (вибіркових компонент) питаннями 

автоматизованого електропривода, використання сучасних 

мікроконтролерних і мікропроцесорних засобів. 

 

ВИСТУПИЛИ: проф. Чорний О. П. з рекомендацією внести до 

робочих і навчальних програм з дисциплін «Спеціальні питання теорії 

електричних машин та апаратів», «Методи та засоби енергозбереження в 

електротехнічних комплексах» питання автоматизованого електропривода, 

умови і способи використання сучасних мікроконтролерних і 

мікропроцесорних засобів 

 

УХВАЛИЛИ:  

– внести до робочих і навчальних програм з дисциплін «Спеціальні 

питання теорії електричних машин та апаратів», «Методи та засоби 

енергозбереження в електротехнічних комплексах» питання 

автоматизованого електропривода, умови і способи використання сучасних 

мікроконтролерних і мікропроцесорних засобів;  

– продовжити практику залучення представників роботодавців до 

підготовки фахівців за третім освітньо-науковим ступенем «доктор 

філософії» вищої освіти. 

 

2. СЛУХАЛИ: к.т.н., доц. Бялобржеського О. В. доц., завідувача 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту з 

інформацією щодо проекту переліку вибіркових дисциплін освітньої 

складової підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Проект сформовано із урахуванням отриманих пропозицій та тематики 

наукових досліджень потенційних здобувачів (анкетування щодо 

індивідуальної освітньої траєкторії).  

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 



БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Умовне 

позначення  

Назва дисципліни Кредити 

2.1.1    Моделювання електромагнітних полів 4 

2.1.2 Спеціальні питання теорії 

електричних машин і апаратів 

4 

2.1.3 Структури та схеми підвищення 

якості енергоперетворення 

4 

2.1.4 Методи та засоби енергозбереження в 

електротехнічних комплексах 

4 

2.1.5 Англійська мова наукової 

термінології 

4 

2.1.6 Вібрація та акустика в електричних 

машинах і апаратах 

4 

2.1.7 Спеціальні програмні засоби 

моделювання 

4 

2.1.8 Рівняння математичної фізики в 

процесах енергоперетворення 

4 

2.1.9 Теорія якості енергоперетворення 4 

2.1.10 Діагностика електромеханічних 

перетворювачів на основі зовнішніх 

показників роботи 

4 

2.1.11 Психологія управління 4 

2.1.12 Конфліктологія 4 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання науково-

методичної комісії спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» перелік вибіркових дисциплін освітньої складової 

підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

Гарант освітньо-наукової програми    Д. Й. Родькін 

 

Секретар, доц.       А. В. Некрасов 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

підготовки доктора філософії  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

галузі знань 14  Електрична інженерія 
 

від 30.08.2019 

Присутні: 

1. Чорний Олексій Петрович, д.т.н., проф., професор кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

2. Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., проф., професор кафедри 

електричних машин і апаратів. 

3. Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф., завідувач кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

4. Бялобржеський Олексій Володимирович, к.т.н., доц., завідувач 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. 

5.  Зачепа Юрій Володимирович, к.т.н., доц., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу. 

6. Сергієнко Сергій Анатолійович, к.т.н., доц., доцент кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

7. Прус В’ячеслав В’ячеславович, к.т.н., доц., доцент кафедри 

електричних машин і апаратів. 

Головував: Родькін Д. Й., д.т.н., проф., завідувач кафедри систем 

автоматичного управління та електроприводу, гарант освітньої програми. 

Порядок денний 

1. Про розгляд пропозицій щодо оновлення та модернізації 

освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» підготовки доктора філософії третього (освітньонаукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка. 

2. Про розгляд проекту переліку вибіркових дисциплін освітньої 

складової підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка 



та електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

3. СЛУХАЛИ: Родькіна Д. Й., гаранта ОНП з інформацією щодо 

пропозицій з оновлення та модернізації освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки доктора 

філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, уточнення 

програмних результатів навчання.  

Проф. Родькін Д. Й., спираючись на відгуки роботодавців про ОНП, 

познайомив з низкою рекомендацій щодо покращення результатів підготовки 

фахівців третього рівня вищої освіти: 

- здатність до аналізу, обговорення і оцінювання наукових робіт та 

проектів в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 

- здатність застосовувати комплексний підхід до вирішення 

експериментальних завдань з застосуванням засобів інформаційно-

вимірювальної техніки та прикладного програмного забезпечення; 

- здатність керувати проектами та контролювати якість їх виконання. 

 

ВИСТУПИЛИ: доц. Сергієнко С. А. з рекомендацією розширити 

програмних результатів навчання, урахувавши рекомендації роботодавців.  

 

УХВАЛИЛИ: включити в ОНП ПР 07, ПР 12, ПР 21, які 

сформульовані на основі рекомендацій роботодавців. 

 

2. СЛУХАЛИ: к.т.н., доц. Пруса В. В. доц. кафедри електричних 

машин і апаратів з інформацією щодо проекту переліку вибіркових 

дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів за ОНП 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

Проект сформовано із урахуванням отриманих пропозицій та тематики 

наукових досліджень потенційних здобувачів (анкетування щодо 

індивідуальної освітньої траєкторії).  

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 



БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Умовне 

позначення  

Назва дисципліни Кредити 

ВБ 1 Моделювання електромагнітних полів 4 

ВБ 2 Спеціальні питання теорії 

електричних машин і апаратів 

4 

ВБ 3 Структури та схеми підвищення 

якості енергоперетворення 

4 

ВБ 4 Методи та засоби енергозбереження в 

електротехнічних комплексах 

4 

ВБ 5 Англійська мова наукової 

термінології 

4 

ВБ 6 Спеціальні програмні засоби 

моделювання 

4 

ВБ 7 Рівняння математичної фізики в 

процесах енергоперетворення 

4 

ВБ 8 Теорія якості енергоперетворення 4 

ВБ 9 Діагностика електромеханічних 

перетворювачів на основі зовнішніх 

показників роботи 

4 

ВБ 10 Психологія управління 4 

ВБ 11 Конфліктологія 4 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання науково-

методичної комісії спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» переліку вибіркових дисциплін освітньої складової 

підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

Гарант освітньо-наукової програми    Д. Й. Родькін 

 

Секретар, доц.       В. В. Прус 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання робочої групи щодо перегляду освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

підготовки доктора філософії  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

галузі знань 14  Електрична інженерія 
 

від 31.08.2020 

Присутні: 

1. Чорний Олексій Петрович, д.т.н., проф., професор кафедри систем 

автоматичного управління та електроприводу. 

2. Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., проф., професор кафедри 

електричних машин і апаратів. 

3. Родькін Дмитро Йосипович, д.т.н., проф., завідувач кафедри систем 

автоматичного управління та електроприводу. 

4. Бялобржеський Олексій Володимирович, к.т.н., доц., завідувач 

кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. 

5. Зачепа Юрій Володимирович, к.т.н., доц., доцент кафедри систем 

автоматичного управління і електроприводу. 

6. Сергієнко Сергій Анатолійович, к.т.н., доц., доцент кафедри 

систем автоматичного управління та електроприводу. 

7. Прус В’ячеслав В’ячеславович, к.т.н., доц., доцент кафедри 

електричних машин і апаратів. 

Головував: Чорний О. П., д.т.н., проф., професор кафедри систем 

автоматичного управління та електроприводу, гарант освітньої програми. 

Порядок денний 

1 Про розгляд пропозицій щодо оновлення та модернізації освітньо-

наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка. 

2. Про розгляд проекту переліку вибіркових дисциплін освітньої складової 

підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 



електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

8. СЛУХАЛИ: Чорного О. П., гаранта ОНП з інформацією щодо 

пропозицій з оновлення та модернізації освітньо-наукової програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» підготовки доктора 

філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, уточнення 

програмних результатів навчання.  

Проф. Чорний О. П., спираючись на аналіз проведеного анкетування 

аспірантів та моніторинг успішності за 2019–2020 навчальний рік висловив 

низку зауважень та  рекомендацій  щодо вдосконалення та модернізації ОНП: 

1) переглянути зміст освітніх компонент щодо актуальності питань, які 

розглядаються; 

2) розробити інформаційні навчальні курси відповідно до навчального 

плану для забезпечення ефективної роботи в умовах карантинних обмежень; 

3) розширити коло вибіркових дисциплін, ввівши до переліку 

предмети, запропоновані стейкхолдерами.  

 

УХВАЛИЛИ: до 01.10.2020 року переглянути зміст освітніх 

компонентів ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

 

2. СЛУХАЛИ: к.т.н., доц. Зачепу Ю. В. доц. кафедри систем 

автоматичного управління та електроприводу з інформацією щодо проекту 

переліку вибіркових дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів за 

ОНП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Проект сформовано із урахуванням отриманих пропозицій та тематики 

наукових досліджень потенційних здобувачів (анкетування щодо 

індивідуальної освітньої траєкторії).  

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 



БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Умовне 

позначення  

Назва дисципліни Кредити 

ВБ 1 Моделювання електромагнітних полів 4 

ВБ 2 Спеціальні питання теорії електричних машин і 

апаратів 

4 

ВБ 3 Структури та схеми підвищення якості 

енергоперетворення 

4 

ВБ 4 Методи та засоби енергозбереження в 

електротехнічних комплексах 

4 

ВБ 5 Англійська мова наукової термінології 4 

ВБ 6 Академічне письмо 4 

ВБ 7 Промислова робототехніка 4 

ВБ 8 Організаційно-документаційне забезпечення 

діяльності підприємств 

4 

ВБ 9 Математичні методи обробки баз даних та масивів 

даних 

4 

ВБ 10 Новітні технології в галузі 4 

ВБ 11 Психологія управління 4 

ВБ 12 Конфліктологія 4 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання науково-

методичної комісії спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» переліку вибіркових дисциплін освітньої складової 

підготовки здобувачів за ОНП «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

Гарант освітньо-наукової програми    О. П. Чорний 

 

Секретар, доц.       В. В. Прус 


