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.Щиректору Маш инобудiвного навчал ьно-
наукового iнституту НУК iM. адм. Макарова
сЕрБlну c.l.

пр. ГероТв УкраТни, 9,

м. МиколаТв, 54007

рЕцЕнзlя
на ocBiTHbo-Hayкoвy програму "Енергетичне машинобудування''

пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти за TpeTiM (доктор фiлософiт) piBHeM
зi спецiаль HocTi 1 42 "Енергетичне маши нобудування"

ПРедставлена на рецензiю ocBiTHbo-Hayкoвa програма "Енергетичне машинобудування" зi
СПецiальностl 142 "Енергетичне машинобудування", яка розроблена у Нацiональному унiверситетi
КОРабЛебУдУВання iMeHi адмiрала Макарова, спрямована на пiдготовку фахiвцiв, якi здатнi
ПРОдУкУвати HoBi iдеТ, розв'язувати комплекснi проблеми енергетичного машинобудування у галузi
ПРОфеСiйНОТ таlабо дослiдницько-iнновацiйноТ дiяльностi, застосовувати методологiю науковоТ та
педагогiчнот дiяльностi, а також проводити власне наукове дослiдження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

ПРОгРамУ розробили провiднi HayKoBi спiвробiтники НУК iM. адм, Макарова: д_р техн. наук,
професор, директор Машинобудiвного навчально-наукового iнституту Сербiн c.l., д-р техн, наук,
професор, завiдувач кафедри кондицiювання та рефрижерацiТ Радченко M.l., д-р техн. наук,
професор, завiдувач кафедри двигунiв внутрiщнього згоряння, установок та технiчноТ експлуатацii
Тимошевський Б.Г.

!етальниЙ аналiЗ представленоТ ocBiTHbo-HayKoBoT програми показав високий piBeHb
розумiння розробниками особливостей пiдготовки фахiвцiв даного рiвня за спецiальнiстю 142
"Енергетичне машинобудування".

ОСНОВНий фокус ocBiTHboT програми - це HayKoBi дослiдження в областi розробки та
вдосконалення методiв проектування, конструювання i побудови об'ектiв енергетичного
машинобудування, зокрема систем кондицiювання та рефрижерацiт, установок комбiнованого
виробницТва енергiТ, тепла та холодУ, а також на узгодженнi та оптимiзацiТ процесiв взаемодiТ
компонентiв у цих об'октах.

компетентностi та ре3ультати навчання оформленi в освiтньо-науковiй програмi як
комбiнацiя знань, yMiHb i практичних навичок, способiв мислення, професiйних та громадянських
якостей. Вони визНачають здатнiсть випускника програми успiшно здiйснювати професiйну та
подальшу навчальну дiяльнiсть. Формування даних компетентностей та результатiв навчання
забезпечуеться вiдповiдними освiтнiми компонентами.

На ПiДСтавi розглянутих матерiалiв ocBiTнbo-HayкoBy програму третього рiвня вищоТ освiти
(пiдготовка докторiВ фiлософiТ) за спецiаЛьнiстю 142 "Енергетичне машинобудування", розроблену
робочоЮ групоЮ НацiональногО уцiqерситетУ кораблебудування iMeHi адмiрала Макарова,

.i.}'L\'S
l:i',, Ч*"

4i"4r.

дирЕктор Ат,,здЁЪд

о'с"}.-о -a'r,

ю.е.нЕдЕлъко



дЕ ржА вн Е пIдF{рý{€,еýг,гý{}
( нА }- к{}ý Ф- Е} ý.[Р Ф ýн t € t{ 

tr { B:l к Е I\'I п-,] Е н{j г.& зt} т у, р Б (f Б _}д},в А }It{ я

<<З Ф РЯ }}-{{ &4 А Ж {Т Р$ЕKT'i>
Просл. Бсlгс;iа_lснс:blttrii, J]a_ rr. \'{;tKo.r;tiB. _{ lil]li" Укрliнп

'lе"; +(_l8 i)5 ll) {1)--l{l-,]"tr" -19_]{l- i.] _}|j-'],],ii8

6;-,,,; t (З8 ()-i ]]) -+'j-9{}-57

c-lirail: оГГiссРzс,гr i,i.cotl,i.tta. rr еЬ, r.,,rтrr,,zmluгhincs.ccrtrl

Дl,,оN.h/l, у,,.
g,-Y ,/ Б-

На ],ib

г
вiд

Щиректору M:r шlлllобулi Blr ого

HaBilaлl'tro-Il:ly кового iH ституту
НУК iM. :rдм. MirKapoBit

газо,r,урбОбудуваrrнЯ "Зоря"- "N4ашпроект" розгля нуто проскт осtзiтгl ьо-гtаl,коIзоТ

lll)()гl)аNlll "Енерге,гиtIне l\lашиrltlбулуваlIня" з пiдготовttи доl<торiв t|li:rocorIlii"зlr

сrrецiальнiОitо |42 l'Fнергетичне машiанобудування". Наше пiдприсьtс"I,во \lаt]

багаторiЧrriй доовiд спiвпрацi,с Нацi0I'IаJ'IЬЦи\'1 yHiBepcllTe,I,oNI Iiораблrебу,,1уtlаItttя

irl. ztдпл. МакароЁа. IIроr,ягом ocTaHHix рокlВ ЧиN,IаЛа кlлькlс,гь випускниiilв освl,гJIlх

tll)()l])il\l 1tiзних piBHiB навlIаIIIIя спецiальностi l4] "l-Hcptcl lltIIlc
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Сербilrу C.l.
пр. ГероТв YKlrlrTtllt, 9,

м. Миколаiв, 54007

рЕцЕнзIя
rl а осв iTHbo-HayKoBY пр ограN{У "Енер гетиLIне м ашинобуду в arl няt "

з пlдготовки докгорiв фiлософiТ
за спецiаrlьнiстtо 142 "Енергетичiiе машинобулуваtlняl"

Наrliонального унiверситету ltораблебудування iш,teHi адN.{iрала Malta1loBa

Щерlrtавнйм пlлtl}]исNlство}l Науково-виробниtlи/t I(оNl гl" IcI(c

п,лаrш инобудування" (спецtалtстtв, 0акалаврlв, маг,iстрiв) зtlайшlла

Ilраl]евлаштуваLIlIя в багатьох структурнйх пiдроздiлах нашого пiдприеrtс,т,ва.

lliлr,оr,овКа докr,орiВ фi;lософiТ за тематикоIО Ha\/KoBO",ta tзttробttlt,ttli'

;:lilt,,tbllocTi дП нвкГ "Зорfl"-"Маt,t]tlроект" L{адастЬ моiliливiсть \I(oN,IILчel(T)ll]tlTl]

tri;ltt1-1t.lcit,tcr-Bo фахiвuяr.ли, яtсi здатнi ефектлtвно Bttlliltll BaTlI t]a\/Kol]tl-Texгti,ttli

гiроблепtи i вести професiйrrу та дослiднtlцько-iнновацiйну дiяльrliотi, в об;lziс-r,i

llро€I(тування, побУдови та удосконалення газотурбiнних двигунitз ,та cl,l]opell1,1x IIal

Тх ocHoBi еIIергетичних установок.
ltафедрИ I-lацiоlrалЬного унiВерсите,гУ кораблебудування iп,r. a,i{l,t. M;tttltpolla.

яtкi задiянi у BrtKoHalrrli цiсТ програN,lИ, N,IaloTb великrtГt досвiл пiдгtrr,овкLl LtаVкоtзlIх

Ka:tpiB для закладiв вишОТ освiти, машинобУдiвнrrХ пiдприсмств T.l зарубiiltlItя-

ttоту;ttний калровий потенцiал та вiдповiдI{у N4атерiально-технi,tну базу.

дгt нвКГ "Зоря"-"Машпроеtt,t," пiдтриNIус продов)кення Tzl l]t4корLlс,гаJlllrl

згадаittоТ више IIрограN,lи, ОСКi,.IЬКи завдяк1.I подiбним пl]огрlrма\l пiдвtlrrtус,гьсrI

я бtl,:l 1ь<У 8gФ8
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piBeHb наукового потенцiалу пiдприемств машинобудiвноi та енергетичноi
га_пузей нашоТ краiни.

Представлена на рецензiю ocBiTHbo-HayкoBa програма "Енергетичне
машинобудування" мiстить Bci необхiднi складовi та вимоги до випускникiв
третього рiвня вищоi освiти спецiальностi |42 "Енергетичне машинобудування",
lцо дозволяс рекомендувати iT до застосування для пiдготовки докторiв фiлософii.

Генеральний директор П. Жуковець
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"lg ,o+202L Nэ 53-Т 1€49 ,Щиректору MHHl Нацiонального
ун i верGитету ко раблебудуван ня

iMeHi адмiрала Макарова
Сербiнч C.l.

пр. ГероТв УкраТни 9, МиколаТв, 54007

на Jф 65-10/3511 вiд 1,4.07.202|

вlдгук
на проект OcBiTHbo-HayкoBoT програми третього рiвня вищоТ освiти з пiдготовки

докторiв фiлософiТ 3а спецiальнiстю 1 42 <Енергетичне машинобудування>
MHHl Нацiонального унiверситету кораблебудування iMeHi адмiрала Макарова

,щержавним пiдприемством <,щослiдно-проектний центр кораблебудування)
(ДП (ДПЦК) розглянуто ocBiTHbo-HayKoBy програму третього рiвня вищоi' освiти з
пiдготовкИ докторiВ фiлософiТ 3а спецiаЛьнiстЮ '142 кЕнеРгетичне машинобудування).
наше пiдприемство мае багаторiчний досвiд спiвпрацi з Машинобудiвним HHl
нацiонального унiверситету кораблебудування iMeHi адмiрала Макарова по напрямках
наукового розвитку та працевлаштування випускникiв iнституту.

враховуючи попереднiй досвiд нашого пiдприемства можемо визначити, що
piBeHb теоретичноТ пiдготовки випускникiв MHHl НУК iм.адм, Макарова, що набували
пiдготовку по о3наченiй вище програмi, е достатньо високим по рiвню компетентностi.
Вони спроможнi ро3в'я3увати комплекснi проектнi, загальнiта фаховi проблеми iзадачi
у корабле/суднобудiвнiй галу3i та у дослiдно-конструкторськiй дiяльностi з
машинобудiвного напрямку.

пiдготовка докторiв фiлософiт за вказаною Програмою, що задiянi в нiй, та за
умови набутгя на пiдприемствi ще i практичного досвiду, дозволить успiщно вирiщувати
цим спецiалiстам згаданi 3адачi пiд час роботи над проектами, якими займаьться flп(дпцкu, i над енергетичними складовими рiзного типу та складу по цих проектах.

одночасно потрiбно вiд3начити, що пiдприемство пiдтримуе продовження та
використання 3гаданот вище програми тому, що завдяки подiбним програмам
пiдвищуеться piBeHb наукового потенцiалу самого пiдприемства. 

'Д 
при дiТ'подiбних

попереднiх Програм, декiлька спiвробiтникiв flп кflпщк> отримали HaykoBi звання.
3а висновками вищеозначеного можна констатувати, що представлена на

ро3гляд OcBiTHbo-HayкoBa програма "Енергетичне машинобудування'' вiдповiдае
вимогам вiтчизняного законодавства з пiдготовки здобувачiв iрЬтього рiвня виЦоТ
освiти за спецiальнiстю 142 "Енергетичне машинобудування" i сучасним-потребам з
пlдготовки вiтчи3няних фахiвцiв зазначеноТ у Програмi скнiзпiзацi'f, та може бути
впроваджена у подальший навчальний процес.

3 повагою,
,Щирепор - генеральн и й конструктор

Вик. Криницький В.В.
тел. (0512) 42-41-58
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