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РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму 

«Енергетичний менеджмент та інжиніринг» підготовки магістрів
за спеціальністю 144 - Теплоенергетика

запропоновану Івано-Франківським національним технічним університетом 
нафти і газу

Ми надаємо послуги із якісного проектування та експертної оцінки 
рішень із розділу «Енергоефективність». Потреба в магістрах із спеціальності 
– 144 Теплоенергетика визначаються основними проблемами  енергетики:
тенденціям зростання як наявних, так і потенційних викликів та загроз у 
сфері енергетики як в Україні, так і в усьому світі; впровадження системи 
енергоменеджменту та  енергозбереження, запитам щодо підготовки 
конкурентоспроможних фахівців сфери енергоменеджменту та інжинірингу 
для потреб освітніх, наукових і державних установ, центрів і служб 
підприємств та установ різних форм власності.

ОПП "Енергоменеджмент та інжиніринг" спрямована на забезпеченням 
студентам ґрунтовної підготовки та високої конкурентоспроможності на 
ринку праці для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 
обраного ними рівня професійної діяльності в сфері енергоменеджменту та 
інжинірингу за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Мета та програмні 
результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та 
ринку праці.В освітньо-професійній програмі визначені знання, вміння та 
навички, які повинен мати випускник вищого навчального закладу для 
успішного розв’язання задач енергоменеджменту, використання 
відновлювальних джерел енергії, моделювання систем та процесів в 
теплотехнологіях,  науково-дослідних і проектних робіт. Навчальний план 
підготовки магістрів ОПП «Енергетичний менеджмент та інжиніринг» 
повністю відповідає завданням освітньої програми. Послідовність вивчення 
дисциплін, план та  графік навчального процесу, перелік та обсяг 
нормативних та вибіркових дисциплін складають логічну структурну схему 
підготовки здобувачів за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Слід відмітити 
достатню практичну складову програми, насиченість навчального плану 
практичними і лабораторними заняттями, курсовими роботами. 



Фаховi компетентностi ОП носять практичний характер i можуть бути
використанi у професiйнiй дiяльностi майбутнiх фахiвцiв, зокрема фахiвець з

управлiння енергозбереженням в будiвлях; фахiвець iз нетрадицiйних видiв
енергii; лаборант (хiмiчнi та фiзичнi дослiдження); енергетик виробництва;
енергетик цеху; iнженер iнспектор з контролю за використанням палива;

iнспектор iнспекцii енергонагляду.

Перелiк дисциплiн, що вкJIюченi до програми спецiальностi
<Енергетичний менеджмент та iнжинiринг) в цiлому вiдповiдае завданням, що
вирiшують теплоенергетики в ходi професiйноi дiяльностi.

Структура та розподiл часу на вивчення окремих програмних модулiв та

дисциплiн дозволяе магiстрам спецiальностi <Теплоенергетика) бути

успiшними на ринку працi та користуватися попитом у роботодавцiв за

наступними видами професiйноi роботи: фахiвець з управлiння
енергозбереженням в будiвлях; фахiвець iз нетрадицiйних видiв енергii;

лаборант (хiмiчнi та фiзичнi дослiдження); енергетик виробництва; енергетик

цеху; iнженер iнспектор з контролю за 1нспектор

iнспекцii енергонагляду, фахiвець з

енергоаудиту та
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