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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Центральноукраїнський національний технічний університет, 

кафедра «Електротехнічні системи та енергетичний 

менеджмент» 

Ступінь віщої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий 

Магістр з електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки  

(Електротехнічні системи електроспоживання) 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів  ЄКТС, термін 

навчання 1,4 роки 

Наявність акредитації Акредитована Міністерством освіти i науки України 

Цикл,/рівень FQ-EHEA— другий цикл, EQF-LLL— 7 рівень, НРК — 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.kntu.kr.ua/ 

2-Мета освітньої програми 
Ця програма призначена для підготовки фахівців, здатних проектувати, конструювати, 

експлуатувати, впроваджувати новітні технології, запроваджувати електротехнічні системи 

електроспоживання, забезпечувати безпечну експлуатацію і енергоефективність 

енергообладнання, проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність 

в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки 

3-Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

14 Електрична інженерія 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Електротехнічні системи електроспоживання 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна магістерська програма 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

логічно продовжує професійну підготовку фахівців у галузі 

знань з електричної інженерії та передбачає здобуття особою 

поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок 

за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, методології наукової та професійної 

діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності 
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Основний фокус 

освітньої програми 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
електротехніки, моделювання та оптимізації електротехнічних 
та електромеханічних систем i комплексів, їx використання 
для інновацій та досліджень режимів роботи електричних 
станцій, мереж та систем, електричних машин та 
електроприводів в умовах сталої енергетики 

Ключові слова: електроенергетика, електротехніка, якість 

електричної енергії, пристрої, технології, експлуатація 

Особливості програми Програма реалізує поглиблене вивчення принципів сучасної 

організації виробництва i збуту електроенергії в умовах 

енергоринку України; адміністративний менеджмент 

персоналом трудового колективу та методи прийняття 

управлінських рішень; технічні та організаційні заходи по 

забезпеченню безпеки обслуговуючого персоналу при 

експлуатації обладнання електроенергетичних систем; 

підготовку проектної документації по об'єкту електричної 

мережі; режими роботи електричних систем i мереж; виконання 

наукових досліджень та плану ання експериментів 

4- Придатність до працевлаштування 

Придатність до 

працевлаштування 

Інженер з налагодження, удосконалення технології та 

експлуатації електричних станцй та мереж, інженер служби 

ізоляції та захисту від перенапруг, служби ліній 

енергопідприємства, інженер служби підстанцій, iнженер 

служби розподільних мереж, інженер-енергетик, інженер-

конструктор (електротехніка, електромеханіка), професіонал з 

енергетичного менеджменту, інженер-дослдник з енергетики 

сільського господарства, молодший науковий співробітник 

(електротехніка), науковий співробтник (eлектротехніка), 

науковий сгйвробітник-консультант (електротехніка) диспетчер 

об’єднаного диспетчерського управлння енергосистеми, 

інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного 

устаткування атомної станції, інженер iз засобів 

диспетчерського i технологічного керування, інженер 

перетворювального комплексу, молодший науковий 

співробітник (галузь інженерної справи), науковий 

співробітник (галузь інженерної справи), науковий 

співробітник-консультант (галузь інженерної справи), експерт 

iз енергозбереження та енергоефективності, консультант у 

певній галузі інженерної справи, викладач вищого навчального 

закладу, викладач професйно-технічного закладу, викладач. 

Подальше навчання Магістр може продовжувати навчання на освітньому i 

науковому ступені доктора філософії, підвищувати 

кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту 

5- Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у формі 

лекцій, ceмінарів, практичних занять, лабораторних pобіт, 

консультацй, самостійного вивчення, виконання курсових pобіт 

на основі методичного забезпечення дисциплін, підручників, 
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посібників, періодичних наукових видань, використання мережі 

Інтернет. 

Оцінювання Усне та письмове опитування, лабораторні звіти, тести, 

презентації наукових робіт, захист курсових pобіт, захист 

магістерської роботи, заліки, екзамени. 

6- Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми під час 

професійної діяльності у галузі електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні  

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Знання спеціальних розділів фундаментальних дисциплін, в 

обсязі, необхідному для освоєння професійно-орієнтованих 

дисциплін 

ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу 

ЗК3. Здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично 

оцінювати інформацію з різних джерел 

ЗК4. Здатність до використання іноземної мови у професійній 

діяльності 

ЗК5. Уміння ефективно спілкуватися на професійному та 

соціальному рівнях 

ЗК6. Креативність, здатність до системного мислення 

ЗК7. Розуміння необхідності навчання протягом життя та 

трансферу набутих знань 

ЗК8. Наполегливість у досягненні мети та відповідальність за 

якість виконуваної роботи 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1 Знання про тенденції розвитку і найбільш важливі нові 

розробки в області електротехніки та електромеханіки, а також 

суміжних 

ФК2 Знання і розуміння наукових понять, теорій і методів, 

необхідних для розв’язання задач в електроенергетичних, 

електротехнічних та електромеханічних систем та їх 

устаткування 

ФК3 Знання і розуміння сучасних технологічних процесів та 

систем технологічної підготовки виробництва; технічних 

характеристик, конструктивних особливостей, призначення і 

правил експлуатації електроенергетичного, електротехнічного і 

електромеханічного устаткування та обладнання 

ФК4 Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології та навики програмування для розв’язання типових 

завдань інженерної діяльності 

ФК5 Здатність використовувати отримані знання та уміння для 

роботи в промисловості і розуміти необхідність дотримання 

правил техніки безпеки, при виконанні посадових обов’язків; 

ФК6 Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для створення нових та при обслуговуванні 

існуючих електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних систем та їх складових 

ФК7 Здатність застосовувати аналітичні методи аналізу, 

математичне моделювання та виконувати фізичні та 

математичні експерименти для розв’язання інженерних завдань 
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та при проведенні наукових досліджень 

ФК8 Здатність критично аналізувати основні показники 

функціонування системи та оцінювати використані технічні 

рішення та обладнання 

ФК9 Здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, 

застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні 

аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні 

досліджень 

ФК10 Здатність самостійно проектувати системи та їх елементи 

з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі 

ФК11 Здатність оцінювати доцільність та можливість 

застосування нових методів і технологій в задачах синтезу 

електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних 

систем 

ФК12 Здатність аргументувати вибір методу розв’язування 

спеціалізованої задачі, критично оцінювати отримані 

результати та захищати прийняті рішення. 

7- Програмні результати навчання 

Технологічні 1. Уміння розробляти технічні завдання на проектування 

технологічних процесів виробництва електротехнічних та 

електромеханічних систем. 

2. Уміння проектувати технологічні процеси виробництва 

електротехнічних та електромеханічних систем з використанням 

автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва. 

3. Уміння розробляти технологічну документацію на 

проектування електротехнічних та електромеханічних систем. 

4. Уміння забезпечувати технологічність електротехнічних та 

електромеханічних систем i процесів їх виготовлення, 

оцінювати економічну ефективність технологічних процесів.  

5. Уміння здійснювати авторський супровід розроблюваних 

систем на етапах. 

Проектувальні 6. Уміння аналізувати стан науково-технічної проблеми шляхом 
підбору, вивчення та аналізу літературних i патентних джерел. 
7. Уміння визначати цілі, здійснювати постановку завдань 

проектування електротехнічних та електромеханічних приладів, 

систем, мереж, схем і пристроїв різного функціонального 

призначення, підготовляти технічні завдання на виконання 

проектних робіт. 

8. Уміння проектувати електроенергетичні та електромеханічні 

системи з урахуванням заданих вимог. 

9. Уміння розробляти проектно-конструкторську документацію 

відповідно до методичних та нормативних вимог. 

Дослідницькі 10. Уміння формулювати цілі i завдання наукових досліджень 

відповідно до тенденцій і перспектив розвитку 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, а також 

суміжних галузей науки i техніки. 

11. Уміння обґрунтовано вибирати теоретичні та 

експериментальні методи i засоби вирішення сформульованих 

завдань. Уміння розробляти ефективні алгоритми вирішення 

сформульованих завдань з використанням сучасних мов 

програмування та забезпечувати ix програмну реалізацію.  

12. Уміння освоювати принципи планування та методи 
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автоматизації експерименту на основі інформаційно-

вимірювальних комплексів як засобу підвищення точності i 

зниження витрат на його проведення, опановувати навичками 

вимірювань в реальному часті. 

13. Здатність до організації та проведення експериментальних 

досліджень з застосуванням сучасних засобів i методів.  

14. Уміння робити науково-обґрунтовані висновки за 

результатами теоретичних i експериментальних досліджень, 

давати рекомендації щодо вдосконалення пристроїв і систем, 

готувати наукові публікації та заявки на винаходи i корисні 

моделі. 

Організаційно-

управлінські 

15. Уміння забезпечувати оперативне керування та контроль 
роботою персоналу підрозділу, брати участь у його мотивації та 
стимулюванні з метою подальшого навчання, підвищення 
кваліфікації та перекваліфікації. 

16. Уміння практично забезпечувати якісне виконання 

працівниками технологічних процесів з дотриманням правил 

техніки безпеки, протипожежного захисту та інших вимог.  

17. Уміння вести технічну документацію (графіки роботи, 

інструкції, кошториси, плани, заявки на матеріали та 

обладнання, систематизувати та узагальнювати інформацію по 

використанню та формуванню ресурсів підприємства)  

18. Уміння контролювати надходження, внутрішнє 

переміщення, вибуття основних засобів, які знаходяться в 

підпорядкуванні організовувати технічне обслуговування, 

планово-попереджувальні ремонти, налагоджування 

устаткування відповідно до прийнятих планів i графіків та 

контролювати їх виконання. 
19. Готовність брати участь у підтримуванні єдиного 
інформаційного простору планування та управління 
підприємством на всіх етапах життєвого циклу виробленої 
продукції. Готовність брати участь у проведенні техніко-
економічного i функціонально-вартісного аналізу ринковою 
ефективністю створюваного продукту 

8- Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Вci науково — педагогічні працівники, задіяні до викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та 
вчені звання. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Вci приміщення відповідають будівельним та санітарним 
нормам, повне забезпечення гуртожитками відповідно до 
потреби, забезпеченість комп'ютерними робочими місцями та 
прикладними комп'ютерними програмами достатнє для 
виконання навчальних планів, соціальна інфраструктура, що 
включає спортивний комплекс, пункти харчування, медпункт, 
базу відпочинку 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та 
посібниками, українськими та закордонними фаховими 
періодичними виданнями відповідного профілю, доступ до 
джерел Inteгnet, авторські розробки професорсько-
викладацького складу. 
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9- Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі двохсторонніх договорів між Центральноукраїнським 
національним технічним університетом та вищими 
навчальними закладами України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двохсторонніх договорів між Центральноукраїнським 
національним технічним університетом та зарубіжними 
навчальними закладами  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

 



10 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Інтелектуальна власність 2 залік 

ОК 2. Іноземна мова наукового спілкування 3 залік 

ОК 3. Охорона праці в галузі та цивільний захист 3 екзамен 

ОК 4. Теоретичні основи наукових досліджень 2 залік 

ОК 5. Електропостачання промислових підприємств 5 КП, екзамен 

ОК 6. Автоматизація контролю і управління якістю 

ел.енергії 

4 екзамен 

ОК 7. Енергозберігаючі режими електропостачання 5 КП, екзамен 

ОК 8. Енергетичний моніторинг та автоматизація 

управління енерговикористанням 

6 КП, екзамен 

ОК 9. Виробнича практика 6 залік 

ОК 10. Наукова практика 9 залік 

ОК 11. Виконання магістерської роботи 21 - 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 66 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибіркові компоненти 1-го семестру 9 

Вибіркові компоненти 2-го семестру 15 

Вибіркові компоненти 3-го семестру 0 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
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2.2. Структурно-логічна схема 

Семестр 

навчання 

Спеціалізація Види навчальної діяльності 

1-й семестр Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Обов’язкові дисципліни (19 кредитів) 

Вибіркові дисципліни (9 кредитів) 

2-й семестр Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Обов’язкові дисципліни (17 кредитів) 

Вибіркові дисципліни (15 кредитів) 

3-й семестр Електротехнічні системи 

електроспоживання 

Обов’язкові дисципліни (30 кредитів) 

Вибіркові дисципліни (0 кредитів) 

 

Послідовність навчальної діяльності за семестрами 

№ Назва навчальної дисципліни Розподіл по семестрам 

1 2 3 

1 Інтелектуальна власність *   

2 Іноземна мова наукового спілкування  *  

3 Охорона праці в галузі та цивільний захист *   

4 Теоретичні основи наукових досліджень  *  

5 Електропостачання промислових 

підприємств 

*   

6 Автоматизація контролю і управління 

якістю ел.енергії 

*   

7 Енергозберігаючі режими 

електропостачання 

*   

8 Енергетичний моніторинг та автоматизація 

управління енерговикористанням 

 *  

9 Виробнича практика  *  

10 Наукова практика   * 

11 Виконання магістерської роботи   * 

Вибіркові дисципліни 

12 Вибіркова дисципліна №1 

(Адміністративний менеджмент ) 

 *  

13 Вибіркова дисципліна №2 

(Енергоефективний промисловий 

електропривод та системи керування 

технологічними процесами) 

*   

14 Вибіркова дисципліна №3 (Телемеханіка і *   
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АСУ систем електропостачання) 

15 Вибіркова дисципліна №4 (Прогнозування 

та планування в енергетиці) 

*   

16 Вибіркова дисципліна №5 (Нормативно-

правова база енерговикористання)  

 *  

17 Вибіркова дисципліна №6 (Методи та 

засоби оптимізації електроспоживання) 

 *  

18 Вибіркова дисципліна №7 

(Автоматизовані системи контролю та 

обліку енергоспоживання) 

 *  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня 

та обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, яка 

навчається за освітньою програмою, вимогам стандартів вищої освіти. 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проводиться у формі 

захисту магістерської кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

документів встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з 

присвоєнням кваліфікації: Магістр з електротехнічних систем 

електроспоживання.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки  

(за спеціальністю) 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» студент після засвоєння цієї програми має 

продемонструвати такі результати навчання: 

Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1 

 

Здатність освоїти процеси та операції, 

необхідні для виявлення, визначення, 

комбінування, уніфікації і координації 

різних процесів і операцій з 

інноваційної діяльності та управління 

нею. 

ЗНАННЯ 

принципів, процесів та особливостей 

управління інноваціями та 

інноваційною діяльністю, 

функціонування інноваційної 

інфраструктури та національної 

інноваційної системи; нормативно-

законодавчого забезпечення 

інноваційної  діяльності; структури, 

змісту, основних принципів реалізації 

інноваційних процесів; концепції і 

методології стратегічного управління 

інноваційним розвитком 

підприємства, управління якістю 

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт; складу та 

послідовностей розробки 

інноваційних проектів; специфіки 

технологій науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт; 

методів планування науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських робіт та 

розроблення інноваційних продуктів і 

нововведень; основних принципів 

оцінювання ефективності 

інноваційних проектів та інноваційної 

діяльності. 

 

УМІННЯ 

складати програми реалізації стратегії 

інноваційного розвитку; формувати 

інноваційні проекти; будувати 

діагностичний профіль інноваційного 

потенціалу підприємства; 

організовувати учасників 

інноваційного процесу на 

підприємстві; використовувати 

СК-2 

Здатність оволодіти ґрунтовними 

знаннями з основних розділів 

інноваційної економіки. 

СК-3 

Здатність ознайомитися з методами 

організації ефективної інноваційної 

діяльності на рівні підприємства.  

СК-4 

Здатність застосувати основний 

інструментарій інноваційного 

менеджменту.  

СК-5 

Здатність сформувати комплексне 

розуміння проблем управління 

інноваційною діяльністю 

підприємства.  

СК-6 

Здатність опанувати навичками 

оцінювання особливостей та 

ефективності інновацій, інноваційних 

проектів, та ефективно впроваджувати 

різні типи інновацій. 
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

інструментарій трансферу технологій; 

аналізувати та визначати витрати на 

інноваційну діяльність; визначати 

бюджет науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт; 

складати техніко-економічне 

обґрунтування проекту розроблення і 

освоєння виробництва нового 

продукту. 

 

Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 

 

Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 

Здатність використовувати 

методологію творчої діяльності, 

сучасні методи розв’язання творчих 

задач і принципи інженерної 

психології і дизайну при створенні 

нової техніки і нових технологій, в 

тому числі інформаційних. 

ЗНАННЯ 

системи інтелектуальної власності і, 

зокрема, промислової власності в 

винахідницькій та патентно-

ліцензійній діяльності; 

методологічних основ створення 

об’єктів промислової власності і 

інженерної психології; міжнародного 

співробітництва у галузі 

інтелектуальної власності, захисту 

патентних прав, авторського права та 

суміжних прав, а також системи 

патентної інформації; української та 

іноземної мови (мов) професійного 

спрямування. 

 

УМІННЯ 

застосовувати на практиці 

нормативно-правові акти при 

забезпечені правової охорони науково-

технічних досягнень та творчої 

продукції; провести патентні 

дослідження в певній галузі техніки та 

оформити заявку на винахід або інший 

об’єкт промислової власності, заявку 

на об’єкт авторського права, зокрема 

на комп’ютерні програми і бази даних, 

документи на комерційну таємницю; 

використати патентну інформацію та 

документацію при проведенні 

ІК-2 

Здатність використовувати 

нормативно-правові акти та 

міжнародні договори, що регулюють 

відносини в сфері інтелектуальної 

власності. 

ІК-3 

Здатність виконувати патентно-

інформаційні дослідження для 

визначення рівня техніки і 

прогнозування її розвитку. 

ІК-4 
Здатність виявляти об'єкти права 

інтелектуальної власності. 

ІК-5 

Здатність визначати права та обов'язки 

власників охоронних документів на 

об'єкти права інтелектуальної 

власності. 

ІК-6 

Здатність використовувати положення 

про оформлення заявок на різні 

об’єкти інтелектуальної власності. 

ІК-7 

Здатність використовувати методи 

оцінки об’єктів права інтелектуальної 

власності для подальшої їх 

комерціалізації, в тому числі для 
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

продажу ліцензій і трансферу 

технологій. 

науково-дослідних, проектно-

конструкторських, проектно-

технологічних розробок з метою 

створення конкурентоспроможної 

продукції; розуміти широкий спектр 

досить складних та об'ємних текстів 

іноземною мовою і розпізнавати 

імпліцитне значення; розуміти намір 

автора письмового тексту і 

комунікативні наслідки 

висловлювання іноземною мовою 

(наприклад, службових записок, 

листів, звітів); висловлюватись 

іноземною мовою швидко і спонтанно 

без помітних утруднень, пов'язаних з 

пошуком засобів вираження;  

ефективно і гнучко користуватись 

іноземною мовою у суспільному 

житті, навчанні та з професійними 

цілями; володіти лексичним 

мінімумом ділових контактів 

іноземною мовою; продукувати 

чіткий, детальний монолог іноземною 

мовою з широкого кола тем, 

пов'язаних з навчанням та  

спеціальністю; виконувати широку 

низку мовленнєвих функцій 

(іноземною мовою) і реагувати на них;  

гнучко користуючись 

загальновживаними фразами 

іноземною мовою; чітко, логічно, 

детально висловлюватись іноземною 

мовою на складні теми, демонструючи 

свідоме володіння граматичними 

структурами, колекторами та 

зв'язними програмами висловлювання. 

ІК-8 

Здатність до академічного та 

професійного ситуативного 

спілкування іноземною мовою 

відповідно до норм і культурних 

традицій фахівців даної спеціальності. 

ІК-9 

Здатність до аудіювання, говоріння, 

читання, письма, а також перекладу 

наукових текстів іноземною мовою. 

ІК-10 

Здатність розвивати вміння  

використовувати наукову 

термінологію іноземною мовою. 

  

 

 

 

Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код 
Соціально-особистісні 

компетентності 
Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 

Здатність сучасно мислити на засадах 

концепції сталого розвитку 

суспільства. 

 

ЗНАННЯ 

основних положень концепції сталого 

розвитку; основних принципів 

побудови безпечного існування 
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Код 
Соціально-особистісні 

компетентності 
Нормативний зміст підготовки 

СОК-2 

Здатність враховувати наслідки своєї 

діяльності по відношенню до довкілля 

та якості життя.  

 

людства з урахуванням економічних, 

соціальних та екологічних аспектів; 

основних відомостей про світові 

сучасні тенденції в напрямку сталого 

розвитку людства. 

 

УМІННЯ 

оцінювати фактори, що впливають на 

сталий розвиток суспільства; 

визначати основні аспекти у 

діяльності, що мають вплив на сталий 

розвиток; визначати проблеми, які 

стоять перед суспільством і які 

можуть бути вирішені шляхом 

використання та додержання 

принципів сталого розвитку; мати 

загальне уявлення про методи, засоби 

розв’язання виникаючих проблем, що 

перешкоджають сталому розвитку; 

проводити розрахунки індексних 

показників сталого розвитку;  

користуватися основним набором 

індикаторів сталого розвитку; 

орієнтуватись в сучасних методиках 

визначення техногенної, екологічної, 

економічної, та соціальної безпеки 

людини; використовувати принципи 

сталого розвитку для вирішення 

конфліктів між різними інтересами 

суспільства та окремої людини чи 

групи у конкретних практичних 

ситуаціях. 

СОК-3 

Здатність взаємодії і посередництва, 

розвинену міжкультурну 

толерантність і досвід міжкультурної 

взаємодії. 

 

СОК-4 

Здатність до ділових комунікацій 

у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, навички роботи 

в команді. 

 

 

 

 

Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-1 

Здатність виявляти наукову сутність 

проблем у професійній сфері, 

генерувати нові ідеї і нестандартні 

підходи до їх реалізації. 

ЗНАННЯ 

виявлених протягом існування науки 

закономірностей і тенденцій її 

подальшого розвитку в світовому 

масштабі; специфічних особливостей 

існування і розвитку науки на 

сучасному етапі; ролі науки як 

ПК-2 

Здатність знаходити, обробляти і 

аналізувати необхідну 

інформацію для розв'язання наукових 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

задач і прийняття рішень. безпосередньої виробничої сили; 

головних проблем й напрямків 

науково-технічного прогресу в своїй 

спеціальності; основних положень 

теорії і методології наукового 

пізнання; загальнонаукових і фахових 

(специфічних) методів та 

послідовності етапів наукового 

пошуку; принципів грамотної 

постановки завдання і наукової 

організації досліджень в своїй 

спеціальності; прийнятих положень 

апріорної і апостеріорної оцінки 

наукової тематики за фахом; 

- сучасних носіїв і джерел наукової 

інформації за фахом та методики 

роботи з ними; стандартизованих 

вимог, вимог Атестаційної колегії та 

спеціальних вимог до оформлення 

звітів з науково-дослідних робіт, 

рукописів статей і тез доповідей, 

рекомендацій щодо змісту, стилю і 

форми наукових доповідей і дискусій; 

- специфіки праці дослідника, етичних 

норм його діяльності; основних 

положень виховання і самовиховання 

творчих здібностей;  принципів 

формування наукового колективу і 

роботи в команді; методики 

оптимального планування 

експериментів, обробки, статистичної 

оцінки, "згортання" результатів 

експериментальних досліджень з 

застосуванням сучасних 

інформаційних технологій; володіння 

сучасними інформаційними 

технологіями під час проведення 

досліджень та оформлення 

кваліфікаційної роботи. 

 

УМІННЯ 

удосконалювати свій професійний 

рівень шляхом ознайомлення з 

новітньою науково-технічною 

інформацією за своєю спеціальністю; 

ПК-3 

Здатність самостійно освоювати нові 

методи експериментальних 

досліджень з використанням 

сучасного інструментарія. 

ПК-3 

Здатність використовувати сучасні 

методи і технології наукової 

комунікації українською та 

іноземними мовами.  

ПК-4 

Здатність розробляти фізичні і 

математичні моделі досліджуваних 

процесів, явищ і об'єктів у 

професійній сфері.  

ПК-5 

Здатність  використовувати методи 

комп'ютерної обробки 

експериментальних даних за 

допомогою програмних середовищ 

SolidWorks, MathCad, MatLab та 

інших. 

ПК-6 

Здатність проводити системний аналіз 

проблеми та розв’язувати її 

на підставі відомих підходів, 

пропонувати нові шляхи до вирішення 

проблеми (задачі).  

ПК-7 

Здатність застосування сучасних 

методів експериментальних 

досліджень у конкретній галузі знань, 

методів планування експерименту та 

оброблення його результатів. 

ПК-8 

Здатність до наукового аналізу 

отриманих результатів і розроблення 

висновків та положень, уміння 

аргументовано їх захищати.  
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

грамотно вести пошук новітньої 

науково-технічною інформацією за 

своєю спеціальністю; компетентно 

оцінювати пропозиції науково-

технічного характеру своїх підлеглих;  

аналізувати недоліки технологічного 

режиму об'єкту керування з позиції 

світових науково-технічних 

досягнень; приймати участь у 

розробці і впровадженні на своєму 

технологічному об'єкті раціональних і 

оптимальних економічних, 

екологічних та технологічних 

нововведень; кваліфіковано провести 

обстеження свого технологічного 

об'єкту (за методикою пасивного 

експерименту) і кваліфіковано 

представити кінцеві результати (в т.ч. 

елементами статистичного та 

математичного моделювання);  

обґрунтовано вибирати методи 

дослідження, модифікувати існуючі та 

розробляти нові методи, виходячи із 

задач конкретного дослідження; 

оцінити можливості використання 

отриманих результатів у науковій та 

практичній діяльності; формулювати і 

вирішувати задачі, що виникають в 

процесі виконання науково-дослідної 

роботи за темою магістерської 

дисертації; вибирати відповідні 

методи наукового дослідження 

виходячи із теми магістерської 

дисертації; використовувати сучасні 

інформаційні технології при 

організації та проведенні наукових 

досліджень за темою магістерської 

дисертації. 
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Очікувані результати навчання за циклом професійної підготовки  

(за спеціалізаціями) 

Професійні компетентності та зміст підготовки за спеціалізацією "Електротехнічні 

системи електроспоживання" 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1с Володіння  основами розроблення 

проектних, конструкторських та 

технологічних рішень, виконання 

технічних розрахунків з  

вирішення проблем побудови, 

розвитку та управління режимами 

систем електропостачання  та 

експлуатації розподільних 

електричних мереж  

 

ЗНАННЯ 

знання основ конструювання та 

функціонування силового 

електротехнічного обладнання всіх 

класів номінальних напруг, правил 

технічної експлуатації об’єктів 

електроенергетики, стандартів 

виконання проектної діяльності в 

галузі електричних мереж та систем 

електропостачання; методів вибору  та 

обґрунтування  застосування  

ефективних конструкцій схем та 

елементів електроенергетичних 

об’єктів та систем; основ техніко-

економічного обґрунтування 

прийняття проектних рішень; знання 

основних нормативно-правових актів, 

чинних стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів.  

УМІННЯ 

розробляти технічні завдання на 

використання  нових  технологій, 

електроустановок, модернізацію та 

реконструкцію електроенергетичних 

об'єктів, а також на системи керування 

ними; обирати та обґрунтовувати 

застосування ефективних схем 

живлення та обладнання; розробляти 

технічні завдання на проекти 

електроенергетичних об’єктів; 

дотримуватися в своїй професійної 

діяльності законодавства України, 

нормативно-правових документів в 

галузі електроенергетики та суміжних 

галузях; вибирати та порівнювати 

ефективність застосування 

енергообладнання традиційної та 

відновлюваної енергетики; складати 

ПК-2с Володіння  основами проектування  та 

експлуатації систем 

електропостачання промислових та 

муніципальних  об'єктів, розробки та 

внесення змін до проектної та 

конструкторської документації 

 

ПК-3с Здатність здійснювати розроблення 

технічних завдань на проектування та 

техніко-економічне обґрунтування  

проектованих систем 

електропостачання різного 

призначення 

ПК-4с Здатність здійснювати проектну 

діяльність з побудови, розвитку та 

реконструкції систем 

електропостачання промислових 

підприємств, населених пунктів та 

окремих об'єктів із застосуванням 

новітніх технологій з урахуванням 

широкого використання засобів 

розосередженої генерації 

 

ПК-5с Здійснювати належний 

документальний супровід процедури 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

оформлення  авторських прав щодо  

розроблених конструкторських рішень 

пояснювальні записки, креслення та 
розрахунки, пов’язані з проектами, 

вносити зміни в проектну 

документацію, володіти правилами 

технічної експлуатації енергооб’єктів; 

проектувати електричну частину 

різного типу електричних станцій та 

підстанцій, електричних мереж; 

використовувати комп’ютерну техніку 

та відповідне програмне забезпечення 

при проектуванні 

 

Виробничо-технологічна діяльність 

ПК-6с Застосовувати знання  про принципи 

організації електроенергетичних 

об'єктів та систем, розроблення та 

дотримання енергоефективних 

технологічних процесів і режимів 

виробництва, розподілу та 

використання електричної енергії 

 

 

ЗНАННЯ 

сучасних технологій традиційної та 

відновлюваної енергетики; принципів 

дії та режимів роботи систем 

електропостачання, сучасних систем 

силової електроніки, перетворюючих 

підстанцій; методів вибору, 

впровадження та експлуатації засобів 

релейного захисту та автоматики; 

можливостей застосування сучасних 

досягнень у галузі електроенергетики,  

ефективних методів та способів  

оптимізації параметрів технологічних 

режимів систем електропостачання, 

чинних вимог з охорони праці в галузі 

професійної діяльності . 

 

УМІННЯ 

оцінювати показники ефективності 

функціонування сучасних систем 

електропостачання з засобами 

розосередженої генерації; 

застосовувати основні методи аналізу 

надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних 

об'єктів та систем; 

- вибирати та порівнювати 

ефективність енергообладнання 

традиційної та відновлюваної 

енергетики; використовувати знання й 

уміння в галузі релейного захисту та 

ПК-7с Здатність використовувати знання про  

сучасні досягнення традиційної та 

відновлюваної енергетики в 

професійної діяльності, контролювати 

ступінь використання виробленої 

електричної енергії та споживаних 

потужностей 

 

 

ПК-8с Володіння методами роботи з 

електрообладнанням, мати уявлення  

про структуру, конструкції та 

принципи дії електроенергетичного 

обладнання 

Здатність моделювати і прогнозувати 

режими електроенергетичних об’єктів 

та систем 

 

ПК-9с Здатність використовувати знання й 

практичні навички в галузі метрології, 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

здійснення вимірювань  параметрів 

режимів систем електропостачання та 

контролю технічного стану 

електроенергетичного обладнання  та 

систем  управління,  контролювати та 

керувати процеси передачі та 

споживання електричної енергії 

 

автоматики енергосистем для вибору, 

впровадження та експлуатації засобів 

релейного захисту та автоматики в 

електроенергетичній галузі; приймати 

ефективні рішення при керуванні 

процесами розподілу електричної 

енергії; контролювати ефективність 

процесів передачі електричної енергії; 

розробляти та здійснювати заходи зі 

зниження втрат електричної енергії; 

дотримуватися в професійній 

діяльності законодавства і 

нормативних документів в галузі 

електроенергетики та суміжних 

галузях; контролювати ступінь 

використання вироблених та 

споживаних потужностей, ритмічне і 

послідовне виконання операцій 

технологічного процесу; 

контролювати ефективність процесів 

передачі електричної енергії; 

оцінювати показники ефективності 

функціонування електроенергетичних 

об’єктів мереж та систем та 

застосовувати методи їх оптимізації; 

проводити вимірювання  параметрів 

режиму систем електропостачання; 

застосовувати інтелектуальні 

технології в інтегрованих системах 

електропостачання; виконувати 

оптимізацію техніко-економічних 

показників роботи систем 

електропостачання  з урахуванням 

діючих нормативних актів. 

ПК-10с Застосовувати сучасні способи 

оптимізації функціонування 

електроенергетичних об’єктів та 

систем, системи  релейного захисту 

електричних  мереж, системи 

автоматизації для  керування 

оптимальними режимами  систем  

електропостачання 

ПК-11с Здатність застосовувати новітні 

технології управління 

інтелектуальними системами 

електропостачання з розосередженою 

генерацією та впровадженням систем 

силової електроніки 

 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-12с Розуміння значення енергетики для 

національної безпеки та розвитку 

економіки держави при розробленні 

перспективних планів розвитку систем 

електропостачання, впровадженні 

засобів генерації 

ЗНАННЯ 

правових основ сучасного 

законодавства України в 

електроенергетичній галузі; основ 

управлінського менеджменту для 

створення ефективної системи 

управління підрозділами в сфері 

електроенергетики; особливостей 

експлуатації  спеціалізованих 

програмних комплексів, спрямованих 

на підвищення ефективності 

діяльності структурних підрозділів 

ПК-13с Володіння принципами структурної та 

функціональної організації систем 

забезпечення електричною енергією 

на всіх рівнях електроенергетичного 

комплексу з урахуванням 

ефективності енерговикористання та 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

надійності і якості 

енергозабезпечення, екологічних 

факторів 

електроенергетичного комплексу 

України;  побудови ділових 

комунікацій у професійній сфері.  

 

УМІННЯ 

оцінювати показники ефективності 

функціонування електроенергетичних 

об’єктів мереж і систем та 

застосовувати методи їх оптимізації; 

використовувати комп’ютерну техніку 

для професійної діяльності; ефективно 

взаємодіяти на професійному та 

соціальному рівні з використанням 

інформаційних технологій; планувати 

та реалізовувати заходи зі зниження 

втрат електричної енергії; 

організовувати свою роботу і 

взаємодію з іншими підрозділами 

електроенергетичних об'єктів та 

систем; контролювати ступінь 

використання вироблених та 

споживаних потужностей, ритмічне і 

послідовне виконання операцій 

технологічного процесу; 

організовувати управління 

інформацією на базі сучасних 

технологій; аналізувати екологічний 

стан навколишнього середовища та 

вплив на нього роботи енергетичних 

об’єктів; зменшувати негативний 

вплив діяльності енергетичних 

підприємств на зовнішнє середовище; 

приймати рішення та виробляти 

стратегію діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та виробничих 

інтересів; працювати в команді, 

підтримувати ділову комунікацію у 

професійній сфері; користуватися 
загальноприйнятими нормами 

поведінки і моралі, методами 

керування колективом, підбором 

кадрів; 

дотримуватися в професійній 

діяльності законодавства України і 

нормативно-правових документів в 

ПК-14с Здатність здійснювати маркетингові 

дослідження в енергетиці, планування 

та впровадження енергоефективних 

заходів в сфері виробництва, 

розподілу та споживання електричної 

енергії. 

 

ПК-15с Здатність використовувати навички 

роботи з комп'ютером, сучасні 

інформаційні системи та технології, 

знання й уміння в галузі інформатики 

для вирішення завдань у сфері 

організаційно-управлінської 

діяльності 

ПК-16с Здатність до забезпечення 

оптимального соціально-

психологічного клімату у колективі, 

ділових комунікацій у професійній 

сфері, організації роботи відповідно до 

вимог безпеки життєдіяльності й 

охорони праці 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

галузі електроенергетики та суміжних 

галузях 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-17с Розуміння фізичних основ та 

володіння розрахунковими методами  

в дослідженні режимних процесів, які 

відбуваються в  розподільних 

електричних мережах, і здатність 

використовувати знання й практичні 

навички з теоретичної електротехніки, 

електричних машин,  теплотехніки для 

формування оптимальних режимів 

систем електропостачання  

ЗНАННЯ 

методів теоретичної електротехніки 

для дослідження фізичних явищ і 

процесів в електрообладнанні систем 

електропостачання; методів 

математичного програмування в 

задачах оптимізації побудови та 

керування системами 

електропостачання; методів 

математичного моделювання режимів 

електроенергетичних об’єктів; 

сучасних програмних комплексів для 

проведення оцінювання показників 

надійності та ефективності 

функціонування електроенергетичних 

об'єктів та систем; державних 

стандартів та законодавства України в 

галузі охорони авторського права на 

результати досліджень 

 

УМІННЯ 

досліджувати фізичні явища і процеси, 

які лежать в основі виробництва, 

перетворення, передачі та 

використання електричної енергії; 

аналізувати результати досліджень та 

впроваджувати заходи з підвищення 

надійності та ефективності 

функціонування електрообладнання 

систем електропостачання; 

застосовувати методи математичного 

моделювання і способи математичного 

опису процесів і систем; 

використовувати числові методи 

розв’язання математичних моделей і 

алгоритмів моделювання; оцінювати 

ефективність заходів з 

енергозбереження в 

електроенергетичній галузі; 

ПК-18с Здатність використовувати знання в 

галузі електроенергетики для 

математичного моделювання 

електроенергетичних об’єктів, систем 

та їх процесів, оцінювати показники 

ефективності функціонування систем 

забезпечення споживачів 

електричною енергією 

ПК-19с Здатність використання сучасних 

засобів та ефективних методів 

побудови і оптимального управління 

режимами інтелектуальних систем 

електропостачання 

ПК-20с Здатність застосовувати сучасні 

експериментальні методи дослідження 

процесів, які лежать в основі теорій 

виробництва, перетворення, передачі і 

керування режимами споживання 

електричної енергії  

ПК-21с Здатність використовувати знання з 

законодавства та державних 

стандартів України в галузі 

електроенергетики, теплоенергетики, 

енергозбереження, а також охорони 

природи та природокористування 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

застосовувати  державні стандарти та 

дотримуватись законодавства України 

в галузі охорони авторського права на 

результати досліджень. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми  

 

 
  
ІН

Т
 

Загальні компетентності Фахові компетентності 

З
К

1
 

З
К
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З
К

3
 

З
К
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З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

Ф
К

1
 

Ф
К

2
 

Ф
К

3
 

Ф
К

4
 

Ф
К

5
 

Ф
К

6
 

Ф
К

7
 

Ф
К

8
 

Ф
К

9
 

Ф
К

1
0
 

Ф
К

1
1
 

Ф
К

1
2
 

ОК 1. + + + + + + + + + - - - - - + - - - - - - 

ОК 2. + + + + + + + + + + + - - - + - - - - - - 

ОК 3. + + + + + + + + + + + + - + + - - - - - - 

ОК 4. + + + + + + + + + + + + + - - + - - - - - 

ОК 5. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК 6. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК 7. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК 8. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОК 9. + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

ОК 10. + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + 

ОК 11. + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + + 

 

 

 

 

 



27 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

 

 Обов’язкові компоненти ОП 

О
К

 1
. 

О
К

 2
. 

О
К

 3
. 

О
К

 4
. 

О
К

 5
. 

О
К

 6
. 

О
К

 7
. 

О
К

 8
. 

О
К

 9
. 

О
К

 1
0
. 

О
К

 1
1
. 

ПРН 1. - - - - + + + + + + + 

ПРН 2. - - - - + + + + + + + 

ПРН 3. - - - - + + + + + + + 

ПРН 4. - - - - + + + + + + + 

ПРН 5. + + - + - - - - + + + 

ПРН 6. - - + + + + + + + + + 

ПРН 7. - - - + + + + + + + + 

ПРН 8. - - - - + + + + + + + 

ПРН 9. - - - - + + + + + + + 

ПРН 10. - - - + + + + + + + + 

ПРН 11. - - - + + + + + + + + 

ПРН 12. - - - - + + + + + + + 

ПРН 13. - - - + + + + + + + + 

ПРН 14. - - - + + + + + + + + 

ПРН 15. - - - - - - - - + + + 

ПРН 16. - - + - - - - - + + + 

ПРН 17. - - - - + - - + + + + 

ПРН 18. - - - - - - - + + + + 

ПРН 19. - - - - - - - + + + + 

 

 

 


