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Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

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 з проведення енергетичного аудиту та енергетичної 
сертифікації будівель. Рецензована освітньо-професійна програма 
«Енергетичний менеджмент та інжиніринг» за спеціальністю 144 
Теплоенергетика другого магістерського рівня розроблена співробітниками 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на 
основі багаторічного досвіду та після консультацій із співробітниками нашої 
компанії, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності. 

Якісна підготовка фахівців – теплоенергетиків не можлива без постійного 
вдосконалення програми підготовки, врахування вимог ринку праці, поточних 
технологій, програмних та апаратних засобів обробки інформації.

Фахові компетентності ОП носять практичний характер і можуть бути 
використані у професійній діяльності майбутніх фахівців, зокрема: головний 
енергетик, енергетик, керівник виробничих підрозділів у будівництві, 
науковий співробітник та інженер в галузі енергетики та цивільного 
будівництва, майстер дільниці.

      Зміст ОПП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності. 
Це стосується об’єкту, мети, методів, методик та технологій ОПП. Методи, 
методики та технології реалізації ОПП є стандартними: загальнонаукові 
методи пізнання та дослідницької діяльності; проведення виховних заходів; 
інформаційно-комунікаційні технології, а також інструменти та обладнання, 
які використовуються при формування відповідних компетенцій; 
спеціалізоване програмне забезпечення. В рецензованій освітній програмі 
визначені програмні компетентності виходячи із видів і завдань в галузі 
теплоенергетики. Освітні компоненти, які наповнюють програму підготовки 
магістрів з теплоенергетики, дозволяють здобувачам оволодіти комплексом 
соціальних універсальних навичок, притаманних сучасному фахівцю.

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.



Перелiк дисциплiн, що включенi до програми спецiальностi
кЕнергетичний менеджмент та iнхtинiринг)) повнiстю вiдповiдае завданням,
що вирiшують теплоенергетики в ходi професiйноТ дiяльностi.
Структура та розподiл часу на вивчення окремих програмних модулiв та
дисциплiн дозволяе магiстрам спецiальностi <<Теплоенергетика) бути

успiшними на ринку прачi та користуватися попитом у роботодавцiв за

наступними видами професiйноi роботи:

головний енергетик, головний фахiвець з енергосистем, енергетик, керiвник
виробничих пiдроздiлiв у будiвництвi, науковий спiвробiтник та iнженер в

галузi енергетики та цивiльного булiвництва, майстер дiльницi.

З поваzою, д.С, Йовенко

Енерzеmuчнuй Р.С.Мяzкохлiб
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