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Енергетичне машинобудування на цей час е iнтеграцiйною структурою
мiжгалузевого та гrL{узевого розвитку промисловостi УкраiЪи. Без iнновацiйного розвитку
енергетичного машинобудування не варто сподiватися на розвиток та змiццення економiки
краТни.

XapKiB завжди бу" i е найбiльшим центром машинобудування УкраТни, де

розташовано багато пiдприемств, rцо виробляють таку продукцiю. Необхiднiсть
забезпечення цих пiдгrрисмств факiвцями високоi ква_iriфiкацii, якi здатнi про€ктувати,
виготовляти, випробовувати та експлуатувати енергетичнi силовi установки будь-яких
транспортних заообiв, е запорукою ik збереження та подальшого розвитку.

Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет щодо його потужноi
кафедри двигунiв внутрiшнього згоряння ма€ договори про спiвпрацю з такими вiдомими
пiдприемствами як fiП <Завод iMeHi В.О. Матlишева>, ffП <XapKiBcbKe конструкторське
бюро з машинобулування iMeHi О.О. Морозова>), ffП <Харкiвський автомобiльний завод>,
ТОВ <Машгiдропривiд> та ПрАТ (РАМЗМ>, якi пiдтвердили потребу гliдготовки

фахiвцiв спецiа-ltьностi 1 42 <<Енергетичне машинобудування>).
Подана на вiдгук освiтня програма, а саме ОПП <{вигуни внутрiшнього згорання)>

дуже добре опрацьована з залученням у якостi стейкхолдерiв вiдомих у м. XapKiB фахiвцiв
гаrrузi: Олександра Фотченкова, Олександра Фрiдu та iнших.

Зауваження та пропозицii цих зовнiшнiх, а також внутрiшнiх (представники
студентськоi спiльноти) стейкхолдерiв BHeceHi до потрiбних додаткових загаJIьних i
спецiальних компетентностей, програмних результатiв навчання i назви та змiсту
обов'язкових ocBiTHix компонентiв. Аналiз наведених, вже вiдкорегованих, обов'язкових та
вибiркових дисциrrлiн (компонентiв) навчання свiдчить про достатньо повне охоплення
ними ycix можливих напрямiв майбутньоi професiйноi дiяльноотi випускникiв зазначених
програм, забезпечення визначених компетентностей та результатiв навчаннrI.

Пiд час навчанIuI за lrредставленою освiтньою програмою здобувачi другого рiвня
вищоi освiти отримують поглибленi MoBHi зI{аgня; загzшIьно-професiйнi знання з охорони
працi i цивiльного зФшсту; знаЕнJI з методологiТ пiдготовки та проведення ycix видiв
випробувань силових установок; спецiальнi професiйнi знання з математичного



моделювання процесiв у двиryЕах та оптимiзацi{ проектування силових установOк.
вибiрковi компоненти враховують iндивiдушrьнi потреби здобувачiв вищот освiти в

розширеннi знань за фахом, а саме: комп'ютернi системи керування, експлуатацiя двиryнiв
та HoBiTHi технологiТ в галузi.

випускники кафедри ffвз хнАду вже успiшно працюють на вищезазначених

пiдприсмствах енергетичного машинобулуваннJI.
В цiлому ввФка€мо, Що пiдготовка магiотрiв зi спецiальностi 142 <Енергетичне

машинобудування> за представленою освiтньою програмою у XapKiBcbKoMy

нацiональному автомобiльно-дорожньому унiверситетi вiдповiдае сучасним вимогам

двигунобудiвноТ промисловостi Украiни
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