
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

викладачiв IIYK iM. адм. Макарова, якi здiйснюють освiтнiй процес на ОНП

<<Енергетичне машинобулуваннш (ОКР (доктор фiлософiЬ)l щодо змiсту i

якостi пiдготовки здобувачiв за цiею освiтньою програмою

Учасниками анкетування були викладачi НУК iM. адм. Макарова, якi

здiйснюють освiтнiй процес на ОНП <<Енергетичне машинобудування> третього

(освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти (кдоктор фiлософiЬ>).

Опитування проводилося в перiод з 1 по 15 травня 2021- року.В опитуваннi

взяли участь 5 осiб.

Анкета для опитування включаJIа 11 запитань, 9 з яких були обов'язковими

для вiдповiдi:

https : //fоrms. gle/sfPkVuypiGQtsj edA

Анкетування було aHoHiMHe. Результати опитування представленi у додатку.

Результати анкетування свiдчать про те, що на думку викладачiв:

1. Змiст дисциплiн, якi вони викJIадають, на 80-90% сприяе успiшнiй

дiяльностi випускникiв ocBiTHboi програми.

2. Форми та методи навчання вiдповiдають про|рамним результатам

навчання та студентоцентрованому пiдходу.

З. Обсяг практичноi пiдготовки за дисциплiнами в cTpyкTypi ОНП е

достатнiм.

4. Задоволенiстъ успiшнiстю студентiв у викладачiв становить 70-80%.

5. ЗВО сприяе професiйному розвитковi викладачiв та розвитку ik

викладацькоi майстерностi.

б. Найбiльш знадобляться випускникам ОНП у подЕLIIьшiй дiяльностi TaKi

загальнi компетентностi, як:

- Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.

- Здатнiсть до абстрактного мисленнrI, аналiзу та синтезу.

- Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацii з рiзних джерел.



- Здатнiсть здiйснювати наукову дiяльнiсть в сферi енергетичного

машинобудування з урахуванням передових досягнень cBiToBoi науки.

- Здатнiсть генерувати HoBi iдеi (креативнiсть).

- Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знанIuIми.

та TaKi фаховi компетентностi, як:

- Наявнiсть глибоких обrрунтованих знань щодо сучасного стану, засад i

принципiв розвитку об'ектiв енергетичного машинобудування на мiжнародному,

державному та регiональному рiвнях.

- Розумiння напрямiв пiдвищення ефективностi теплових схем,

ТерМоДинамiчних циклiв та окремих елементiв об'ектiв еЕергетичного

машинобудування.

- Здатнiсть до аналiзу робочих процесiв об'ектiв енергетичного

машинобудування на ocнoBi с1..rасних методiв математичного моделюваннrI.

- Здатнiсть приймати обЦрунтованi технiчнi рiшення та визначати критерiТ i

МеТОДи оптимiзацii систем та об'ектiв енергетичного машинобудування.
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