
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

потенцiйних роботодавцiв щодо пiдготовки докторiв фiлософii за ОНП

(Енергетичне машинобулування>> у НУК iM. адм. Макарова

Учасниками aHKeTyBaHHrI були представники пiдприемств та органiзацiй, якi

с потенцiйними роботодавцями для випускникiв ocBiTHbo-HayKoBoi програМи

"Енергетичне машинобудування", щодо пiдготовки докторiв

(кандидатiв технiчних наук) за цiею програмою в нашому унiверситетi.

фiлософii

Опитування проводилося в перiод з 1 по 15 травня202| року. Анкети для

опитування були розiсланi представникам ДП НВКГ (ЗорD)-((Машпроект>, АТ

<Завод <<Екватор>>, ДП <<,Щослiдно-проектний центр кораблебудування)>, ТОВ

<Хладотехнiка>>, ТОВ (Сандорa>), ПрАТ <МиколаiЪська ТЕЦ>, ДI
<<Миколаiвський бронетанковий завод>>, Ш <Миколаiвський авiаремонтниЙ

завод), ОКП <<Миколаiвоблтеплоенерго>), ТОВ <Миколаiвський

тепловозоремонтний завод>. Анкетування було aHoHiMHe.

Анкета для опитування вкJIючала 15 запитань, 9 з яких були обов'язковими

для вiдповiдi:

https ://fоrms. glе/GубRGS SFPpJkV8Rh9

Протягом опитування надiйшло 18 анкет. Резулътати опитування

представленi у додатку.

Результати анкетування свiдчать про те, що:

1. У наведених органiзацiях icHyc потреба в фахiвцях з енергетичного

машинобудування ( 1 00% опитуваних).

2. Щвt третини опитуваних зЕIзначили, що в Iх органiзацiях працюв.tли (або

працюють) кандидати (доктори) наук - випускники НУК з енергетичного

машинобудування.

3. Пiдготовленiстъ кандидатiв (докторiв) наук - випускникiв НУК з

енергетичного машинобудування як працiвникiв була оцiнена в рамках 70-100%

4.I00% опитуваних вiдзначили, що хотiли би брати r{асть в органiзацii та

проведеннi пiдготовки аспiрантiв за цiею програмою.



5. Найбiльш популярними формами участi роботодавцiв в ocBiTHboMy

процесi е участь в органiзацii практичноi пiдготовки (88,9% опитуваних),

спiвпраця при впровадженнi результатiв дослiджень аспiрантiв у виробництво

(8З,ЗУо), спiльнi HayKoBi проекти (72,2%).

6. При роботi найбiлъш цiнними заг€uIьними компетентностями визнано:

- здатнiсть здiйснювати наукову дiяльнiсть в сферi енергетичного

машинобудування (9 4,4ОА опитуваних) ;

- здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть) (94,4%);

- здатнiсть до абстрактного мислення, ана-гtiзу та синтезу (77,8%).

7 . IIри роботi найбiльш цiнними професiйними компетентностями визнано :

- здатнiсть приймати обrрунтованi технiчнi рiшення та визначати критерii i

методи оптимiзацii систем та об eKTiB енергетичного машинобудування (100%

опитуваних);

- розумiння напрямiв пiдвищення ефективностi теплових схем, циклiв та

окремих елементiв об eKTiB енергетичного машинобудування (94,4%);

- здатнiстъ до аналiзу робочих процесiв об cKTiB енергетичного

машинобудування на ocHoBi с)дасних методiв математичного моделювання

(94,4%);

- зДатнiсть до практичного використання теоретичних i експериментzlльних

методiв удосконulлення характеристик об eKTiB енергетичного машинобудування

(94,4%).

8. При роботi найбiльш цiнними програмними резулътатами навчання

визнано:

- ДеМонструвати детальне розумiння методiв проектування, оптимiзацii та

УДОскон€rлення об eKTiB енергетичного машинобудування, а також систем та

механiзмiв, якi ik обслуговують (88,9% опитуваних);

- Умiти приймати обrрунтованi рiшення з iнженерних питань енергетичного

машинобудування у скJIадних i негrередбачуваних умовах, у тому числi iз

Застосуванням прогнозування та сучасних засобiв пiдтримки прийняття рiшень
(83,З%);



- володiти концепту€lJIьними та методологiчними знаннями в галузi

енергетичного машинобудування та бути здатним застосовувати ik до

гrрофесiйноi дiяльностi на межi предметних гzLлузей (77,8%).

9. PiBeHb задоволеностi спiвпрацею з кафедрами Машинобудiвного

навч€Llrьно-наукового iнституту був оцiнений у 70-100%.

10. Серед iнших ЗВО Украiни, з якими працюе органiзацiя, були вказанi:

- <Харкiвський полiтехнiчний iнституп> ;

- <Харкiвський авiацiйний iнститут>;

- Нацiональнiй унiверситет <<Одесъка морська академiя>.

Гарант ОНП

<<Енергетичне машинобудування)

д-р техн. наук, проф. C.I. Сербiн


















