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ПЕРЕДМОВА

Освiтньо-професiйна програма "Газотурбiннi установки i компресорнi станцii" з

пiдготовки фахiвцiв першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти за сшецiальнiстю 142

"Енергетичне машинобудування" розроблена на пiдставi Стандарту вищоi освiти Украiни
(затвердженим i введеним в дiю наказом МОН Украiни вiд 19.10.2018 р. Jфl lЗ6), вiдповiдно

до Закону Украiни кПро вищу ocBiTy> М 1556-VII вiд 01.07.2014 р.; Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни кПро затвердження Нацiональноi рамки квалiфiкацiй> Ns1341 вiд
2З.l|.201t1 р,; Класифiкатора професiй ДК 003:2010 (На змiну ДК 003:2005) Наказ

.Щержопоживстандарту УкраТни Ns 327 вiд28.07.2010 р.; Постанови КМУ вiд З0.12.2015р.
},lb1187 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв
освiти" (iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ ]фЗ47 вiд 10.05.2018 р. та Nst80 вiд
0З.03.2020 р.); Постанови КМУ вiд 29.04.15 року Jtlb 266 <Про затвердження перелiку галузей
знань i спецiа.пьностей, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти> (iз
змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ N9 674 вiд 27.09.2016 р. та М 53 вiд
01.02.2017 р.).

Освiтньо-професiйна програма (ОПП) визначае передумови доступу до навчання,
орiентацiю та основний фокус програми, обсяг кредитiв еКТС, необхiдний для здобуття
освiтньо-професiйного ступеня бакалавра, перелiк загi}льних та спецiальних (фахових)
компетентностей, нормативний i варiативний змiст пiдготовки фахiвця, сформульований у
TepMiHax результатiв навчання та вимоги до контролю якостi вищоi освiти.

Розроблено робочою групою у складi:

1. Гарант

кафедри турбiн,

2. Сербiн

ocBiTHboi програми - Патлайчук Володимир Миколайович, завiдувач

к.т.н., доцент (наказ N9 53 вiд 12.03.2021 р.);

Сергiй Iванович, професор кафедри ryрбiн, д.т.н., професор;

3. Ващиленко Микола Вiталiйович, доцент кафедри турбiн, к.т.н., доцент.

Освiтня програма запроваджена у 2021 рочi.

TepMiH перегляду освiтньоi програми - 1 раз на piK.
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1. проФIль ocBITHboI прогрАми
i r,,загаййа iнфорйаuiя

Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
пiдроздiлу

Нацiональний унiверситет кораблебулування iMeнi адмiрала
Макарова, м. Миколаiв, пр-т ГероiЪ Украiни, 9,54025.
Кафедра турбiн.

Сryпiнь вищоi освiти Бакалавр

Галузьзнань 14 "Електрична iнженерiя"

Спецiальнiсть 142 "Енергетичне машинобудування"

Офiчiйна назва
ocBiTHboi програми

"Газотурбiннi установки i компресорнi станцii"
("Gas turbine plants and соmрrеssоr stations")

Форми навчання .Щенна та заочна

Освiтня квалiфiкацiя Бакатlавр з енергетичного машинобудування за ocBiTHbo-
професiйною програмою пiдготовки "Газотурбiннi установки i
KoмтrpecopHi станцii"

Квалiфiкацiя в
дипломi

Ступiнь вищоi освiти - бакалавр.

Спецiальнiсть - 1 42 "Енергетичне машинобудування".

Освiтня програма - "Газотурбiннi установки i компресорнi
станцiТ".

Тип диплому та обсяг
ocBiTнboi програми

,Щиплом бакалавра - одиничний,240 кредитiв еКТС на ocHoBi
повноТ загальноТ середньоТ освiти, TepMiH навчання 3 роки 10
мiсяцiв.
На ocHoBi ступеня "молодший бакалавр" (ocBiTHbo-
ква-гriфiкацiйного рiвня "молодший спецiалiст")
перезараховусться не бiльше нiж |20 кредитiв еКТС,
отриманих у межах попередньоi ocBiTHboi програми пiдготовки
молодшого бакалавра (молодшого спецiалiста), TepMiH навчання
1 piK 10 мiсяцiв.

Наявнiсть акредитацii Акредитацiйна комiсiя МОН Украiни.
Сертифiкат - НД М 1592087

TepMiH дii - до 0|.07 ,2025,

Щикл/рiвень НРКУкраiЪи-6рiвень,
FQ-EHEA - перший цикл,
EQF-LLL - б piBeHb

Передумови Наявнiсть повноI загальноТ середньоТ освiти, диплома
молодшого бака;lавра (молодшого спецiалiста) сумiжноТ
спецiальностi.

Умови вступу визначаються "Правилами прийому на навчання
для здобуття вищоi освiти в Нацiональному унiверситетi
кораблебудування iMeHi адмiрала Макарова", затвердженими
Вченою радою унiверситету.

Мова(и) викладання УкраiЪська мова.

TepMiH дii ocBiTHboi
програми ,Що 01.07.2025.
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Iнтернет-адреса
постiйного розмiщення
опису ocBiTнboi
програми

http ://www.nuos. edu.ua/students/osvita/osvitni-pro grаmу.рhр

2 - Meta ocBitHboiпрогРами

Пiдготовка гармонiйно розвинених, ооцiально активних, творчих, висококвалiфiкованих,
мобiльних, здатних до саморозвитку i самовдосконаJIення фахiвцiв, здатних виконувати

роботи з проектування, виготовлення та технiчного обслуговування газотурбiнних

установок та компресорного обладнання, а також здатних впроваджувати на ix ocHoBi
енергоефективнi та енергозберiгаючi технологii в енергетицi, промисловостi та транспортi.

3, -,ХарактеРйсtика ocbiTHboi програми

Предметна область
(галузь знань,
спецiальнiсть)

1 4 "Електрична iнженерiя";

1 42 "Енергетичне машинобудування";

"Газотурбiннi установки i компресорнi станцiТ".

Об'скти вивчення та дiяльностi: Процеси в узагальнених
об'ектах енергетичного машинобудування: газотурбiнних
установках i компресорних станцiях; прочеси в газотурбiнних
двигунах (компресорах, камерах згоряння, турбiнах,
теплообмiнних апаратах i т.п.), компресорному обладнаннi, а
тако}к в системах та механiзмах, якi ix обслуговують.

Щiлi навчання: Формування у випускникiв набору
компетентностей, достатнiх для професiйноТ кар'ери за
спецiальнiстю "Енергетичне машинобудування".

Теоретичний змiст предметноi областi: Вища математика,
Фiзика, Хiмiя, Теоретична MexaHiKa, Опiр матерiалiв, Нарисна
геометрiя, Матерiалознавство, .Щеталi машин, Технiчна
термодинамiка, Тепломасообмiн, Теплотехнiчнi вимiрювання та
прилади, Електротехнiка та електронiка, Теорiя машин i
механiзмiв, Технологiя машинобудування, Теорiя турбiн,
Проектування гilзотурбiнних установок, Судновi газотурбiннi
установки, Конструкцii та мiцнiсть турбомашин, Утилiзацiйнi
котли, OcboBi та вiдцентровi компресори, Системи
газотурбiнних установок, Комплектацiя компресорних станцiй,
Системи тривимiрного моделювання в турбiнобудуваннi.
Методи, методики та технологii: методи експлуатацiТ
газотурбiнних установок i компресорних станцiй, типовi методи
контролю у гаrrузi енергетичного машинобудування, методи
експериментilльних дослiджень, планування експерименту,
обробки i аналiзу результатiв, методики розрЕIхункiв теплових i
матерiальних балансiв, параметрiв i теплотехнiчних
характеристик газотурбiнних установок i компресорних
станцiй, особливостi пiдготовки теплоносiiв, обслуговуючi
системи, технологiчнi схеми i креслення, iнформаuiйнi
технологiI розрахунку та проектування обладнання.

Iнструменти та обладнання: газотурбiннi установки i
компресорнi станцii, засоби забезпечення заданих режимiв
роботи, контрольно-вимiрюва_ltьнi прилади, пристроi
автоматичного керування для пiдтримання безпечних i
енергозберiгаючих режимiв роботи.
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Орiснтацiя ocBiTнboi
програми

Освiтньо-професiйна lrрограма мас прикладну орiснтацiю.

Програма спрямована на оволодiння знаннями в галузi
коЕстр}.ювання, виготовлення та технiчного обслуговування
газотурбiнних установках та компресорного обладнання, а

також на вивчення особливостей ix використання в енергетицi,
промисловостi та транспортi.

Основний фокус
ocBiTHboi програми та
спецiалiзацii

Спецiальна ocBiTa в предметпiй областi "Газотурбiннi установки
i компресорнi станцii".
Освiтня програма стосуеться проектування, виготовлення та
технiчного обслуговування газотурбiнних установок та
компресорного обладнання. Одержанi знаЕня та навички
забезпечують можливiсть ix ефективного та енергозберiгаючого
використання в енергетицi, промисловостi та транспортi.

Ключовi слова: газоryрбiнна установка, компресорна станцiя,
перетворення енергii, стискання газу, енергетика.

Особливостi програми Особливiстю програми е виробнича практика, яка проводиться
протягом 7 тижнiв на пiдприемствах та органiзацiях, що
займаються проgктуванням, виготовленЕям та технiчним
обслуговуванням газотурбiнних установок та компресорноi
технiки.

Здобувачi освiти забезпеченi сучасною комlt'ютерною
технiкою, яка дозволя€ вивчати предмет та виконувати завдання
з використанням сучасних методiв розрахункiв, креслень,
планування та обробки експериментiв. Здобувачам освiти
надаються електроннi комплекти матерiалiв з кожноТ

дисциплiни та комп'ютернi програми, якi дозволяють
здiйснювати автоматизоване конструювання та проектування
газотурбiнних установок та iх елементiв.

4:-'Придатнiсть

до працевлаштування та
випускникiв
подаJIьшого навчання

Придатнiсть до
працевлаштувацня

Робочi мiсця на пiдприсмствах та органiзацiях, що займаються
rrроектуванням, виготовленням та експлуатацiею газотурбiнноi
та компресорноТ технiки.

Згiдно з Нацiональним класифiкатором професiй ДК 003:2010

фахiвцi, якi здобули ocBiTy за освiтньою прогрilмою
"Газотурбiннi установки i компресорнi станцii"о мож},ть
обiймати TaKi первиннi посади (за кодом КП):
З115 -MexaHiK;
3 1 15 - MexaHiK виробництва;

31 15 - MexaHiK дiльницi;
3 1 15 - MexaHiK з ремонту устаткування;
З 1 15 - MexaHiK цеху;

31 15 - механiк-налагоджувальник;

3115-теплотехнiк;
31 15 - TexHiK з об'сктивного контролю;

3 1 15 - TexHiK з експлуатацii та ремонту устаткування;
31 15 - TexHiK-KoHcTpyKTop (MexaHiKa);

3118-кресляр;
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3 1 l 8 * кресляр-конструктор;
3 1 1 8 - TexHiK-KoHcTpyKTop;

3119 - iHcTpyKTop з експлуатацiйних, виробничо-технiчних та
органiзацiйних питань;

З 1 19 - лаборант (галузi технiки);

31 19 - стажист-дослiдник;

31 19 * TexHiK;

З1 19 - TexHiK з налагоджування та випробувань;

31 19 - TexHiK з пiдготовки технiчноi документацii;
31 19 - технiк-теплотехнiк;

З 1 l9 - фахiвець з технiчноТ експертизи.

Подальше навчання Можливiсть навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7

рiвня EQF-LLL та 7 рiвня НРК УкраТни, а також набувати
додатковi кваrriфiкацii в системi пiслядипломноТ освiти.

5 - Викладання та оцiнюванпя

Викладання та
навчання

Практично-орiентоване навчання з використанням
студентоцентрованого пiдходу. Викладання проводиться у
виглядi: лекцiй, мультимедiйних лекцiй, практичних занять,
лабораторних робiт, наукових ceMiHapiB.

Передбачена самостiйна робота на ocнoBi пiдручникiв, в тому
числi й електронних, конспектiв, консультацii з викладачем,
iндивiдуальнi занятгя, групова проектна робота.
Викладання та навчання передбачае:

-застосування проблемних, iнтерактивних, проектних,
iнформацiйно-комп' ютерних технологiй навчання ;

- заJIучення до консультування фахiвцiв-практикiв в сферi
газотурбобудуваIIня;

- iнформацiйну шiдтримку участi студентiв у конкурсах на
одержання наукових стипендiй, премiй, грантiв, сертифiкатiв (у
тому числi мiжнародних);

- наданFIя можJIивостi брати участь у пiдготовцi наукових
проектiв на конкурси MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни:

-участь у виконаннi науково-дослiдних робiт рiзних piBHiB та
форм фiнансування.
Програма пiдготовки передбачае 7 кредитiв еКТС практичноТ
пiдготовки (виробнича практика) та 4 кредити €КТС на
виконання випускноТ квалiфiкацiйноi роботи.

Оцiнювання Оцiнювання навчаJIьних досягнень здобувачiв освiти
здiйснюеться за допомогою рейтинговоi системи оцiнювання за
100-бальною шкt}лою.

Види контролю: поточнийо молульний, промiжний, пiдсумковий
(семестровий), лержавна атестацiя.

Форми контролю: екзамени, пiдсуtлtковий модульний контроль,
тести, усне та письмове опитування, KypcoBi роботи та проекти,
розрахунково-графiчнi завдання, контрольнi, лабораторнi звiти,
звiт з практики, реферати, презентацii, публiчний захист
квалiфiкацiйноi роботи.



9

6, -,ПDоfрайяi компетенtностi

Iнтегральна
компетентнiсть

К1. Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi i
практичнi проблеми у галузi енергетичного машинобудування
або у процесi навчання, що передбачае застосування теорiй
тепломасообмiну, технiчноi термодинамiки, гiдрогазодинамiки,
трансформацiТ (перетворення) енергiТ, технiчноi механiки та
методiв вiдповiдних наук i характеризуеться комплекснiстю та
Еевизначенiстю умов.

Загальнi
компетентностi (ЗК)

ЗК1. Здатнiсть реалiзувати своТ права i обов'язки як члена
суспiльства, усвiдомлювати цiнностi громадянського
суспiльства та необхiднiсть його сталого розвитку, верховенства
гIрава, прав i свобод людини i громадянина в YKpaiHi.

ЗК2. Здатнiсть зберiгати та примножувати моральнi, культурнi,
HayKoBi цiнностi i досягнення суспiльства на ocHoBi розумiння
icTopii та закономiрностей розвитку предметноi областi, Гi мiсця
у загальнiй системi знань про гrрироду i суспiльство та у
розвитку суспiльства, технiки i технологiй, використовувати
рiзнi види та форми py<oBoi активностi для активного
вiдпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3. Здатнiсть застосовувати знання у практичних ситуацiях,
ЗК4. Знання та розlмiння предметноi областi та розумiння
професiйноi дiяльностi.
ЗК5. Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як усно, так i
письмово.

ЗК6. Здатнiсть використовувати iноземну мову у професiйнiй
дiяльностi.
ЗК7. Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних
технологiй.

ЗК8. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями,

ЗК9. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацiТ з

рiзних джерел.

ЗК10. Здатнiсть працювати в командi.
ЗК1 1. Навички мiжособистiсноТ взаемодii.
ЗК12. Здатнiсть спiлкуватися з представниками iнших
професiйних груп рiзного рiвня
ЗК13.Ifiнування та повага рiзноманiтностi та
мультикультурностi.

ЗК14. Навички здiйснення безпечноi дiяльностi.
ЗК15. Здатнiсть забезпечувати якiсть виконуваних робiт,
ЗК16. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗКl7. Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiдально та свiдомо.

Фаховi компетентностi
спецiальностi (ФК)

ФКl.Здатнiсть продемонструвати систематичне розумiння
ключових аспектiв та концепцii розвитку галузi енергетичного
машинобудування.

ФК2. Здатнiсть застосовувати своТ знання i розрtiння для
визначення, формулювання i вирiшення iнженерних завдань з
використанням методiв електричноТ iнженерii.
ФК3. Здатнiсть аналiзувати iнформацiю з лiтературних джерел,



здiйснювати патентний пошlук, а такоN( використовувати бази

даних та iншi д}керела iнформаuii для здiйснення професiйноi
дiяльностi.
ФК4.Здатнiсть застосовувати стандартнi методи розрахунку
при проектуваннi деталей i вузлiв енергетичного i
технологiчного обладнання.

ФК5.Здатнiсть розробляти енергозберiгаючi технологiТ та
енергоощаднi заходи пiд час проектування та експлуатацii
енергетичного i теплотехнологiчного обладнання.

ФК6. Здатнiсть вибирати ocHoBHi й допомiжнi матерiали та
способи реалiзацii основних теплотехнологiчних процесiв при
cTBopeHHi нового обладнання в га-пузi енергомашинобудування i
застосовувати прогресивнl методи експлуатацl1
теплотехнологiчного обладнання для об'сктiв енергетики,
промисловостi i транспорц, комунально-побутового та
аграрного ceKTopiB економiки.
ФК7. Здатнiсть брати участь у роботах з розробки i
впровадження теплотехнологiчних процесiв у ходi пiдготовки
виробництва новоi пролукuii, перевiряти якiсть монтажу й
нЕrлагодження при випробуваннях i здачi в експлуатацiю нових
енергетичних об'сктiв та сиотем.

ФК8. Здатнiсть визначати режими експлуатацii енергетичного
та теплотехнологiчного обладнання та застосовувати способи
рацiонального використання сировинних, енергетичних та
iнших видiв pecypciB.

ФК9. Здатнiсть виконувати роботи зi стандартизацii, унiфiкачii
та технiчноi пiдготовки до сертифiкацii технiчних засобiв,
систем, процесiв, устаткування й матерiалiв, органiзовувати
метрологiчне забезпечення теплотехнологiчних процесiв з
використанням типових методiв контролю якостi продукцii у
галузi енергетичного маrrrинобудування.

ФК10. Здатнiсть забезшечувати моделювання об'сктiв i процесiв
з використанЕям стандартних i спецiальних пакетiв програм та
засобiв автоматизацii iнженерних розрахункiв, проводити
експеримеIIти за заданими методиками з обробкою й аналiзом
результатiв.
ФК11. Здатнiсть використовувати стандартнi методики
планування експериментаJIьних дослiджень, здiйснювати
обробку та узагаJIьнення результатiв експерименту.

ФК12. Здатнiсть брати участь у роботi над iнновацiйними
проектами, використовуючи методи дослiдницькоТ дiяльностi.

[ о D а mко в i ф ахо в i комп е mе н mн о cmi, в tlз н ач eHi О П
ФК13. Здатнiсть обирати оптимальну конструкцiю
газотурбiнноi установки для конкретних умов застосування,
виконувати перевiрочнi розрахунки на мiцнiсть найважливiших
елементiв газотурбiнноТ установки.
ФК14. Здатнiсть виконувати роботи з trроектування
газотурбiнних установок з урахуванням особливостей ik
конкретноi галузi застосування.

ФК15. Здатнiсть виконувати термогЕводинамiчнi та габаритнi
нки, находити оп,гимальн1 значення параметрlв
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устаткування компресорних станцlи.

7 - Програмнi результати навtIання

Знання i розумiння
ПРН1. Знання i розумiння математики, фiзики,
тепломасообмiну, технiчноi термодинамiки, гiдрогазодинамiки,
трансформацii (перетворення) енергii, технiчноi механiки,
конструкцiйних матерiалiв, систем автоматизованого
проектування енергетичних машин на piBHi, необхiдному для
досягнення результатiв ocBiTHboi програми.

ПРН2. Знання i розумiння iнженерних наук на piBHi,
необхiдному для досягнення iнших результатiв ocBiTHboi
програми, в тому числi певна обiзнанiсть в ocTaHHix

досягненнях.
ПРНЗ. Розумiння широкого мiждисциплiнарного контексту
спецiа.шьно cTi | 42 Енергетичне машинобулування.

Iнженерний аналiз
ПРН4. Застосовувати iнженернi технологii, процеси, системи i
обладнання вiдповiдно до спецiа_пьностi Т42 Енергетичне
машинобудування; обирати i застосовувати придатнi типовi
ана;liтичнi, розрахунковi та експериментмьнi методи;
правильно iнтерпретувати результати таких дослiджень.
ПРН5. Виявляти, формулювати i вирiшувати iнженернi
завдання вiдповiдно до спецiальностi Т42 Енергетичне
машинобудування; розумiти важливiсть нетехнiчних
(суспiльотво, здоров'я i безпека, навколишне середовище,
eKoHoMiKa i промисловiсть) обмежень.

Проекryвання
ПРН6, Розробляти i проектувати вироби в галузi енергетичного
машинобудування, процеси i системи, що задовольняють
KoHKpeTHi вимоги, якi можуть включати обiзнанiсть про
нетехнiчнi (суспiльство, здоров'я i безпека, навколишнс
середовище, eKoHoMiKa i промисловiсть) аспекти; обрання i
застосовування адекватноi методологii проектування.

ПРН7, Проектувати об'екти енергетичного машинобудування,
застосувати сучаснi комерчiйнi та aBTopcbKi програмнi пролукти
на ocHoBi розумiння передових досягнень галузi,

Щослiдження
ПРН8. Використовувати HayKoBi бази даних та iншi вiдповiднi
джерела iнформачii, здiйснювати моделювання з метою
детального вивчення i дослiдження iнженерних питань
принаймнi в одному з напрямiв енергетичного
машинобудування.

ПРН9, Застосовувати нOрмативнi документи i правила технiки
безпеки при вирiшеннi професiйних завдань.

ПРН 1 0. Планувати i виконувати експериментальнi дослiдження
за допомогою iнструментапьних засобiв (вимiрюва,rьних
прилалiв), оцiнювати похибки проведення дослiджень, робити
висновки.

Iнженерна практика



|2
ПРНl1. Розумiння застосовуваних методик проектування i
дослiдхtень у сферi енергетичного машинобулування, а також iх
обмехсень.

ПРН12, Застосовувати практичнi навички вирiшення завдань,
що передбачають реалiзацiю iнх<енерних проектiв i проведення
дослiджень.
ПРН13. Використовувати обладнання, матерiали та
iнструменти, iHxteHepHi технологiТ i процеси, а також розумiння
Тх обмеясень при вирiшеннi професiйних завдань.

ПРН14. Застосовувати норми iHxteHepHoi практики у сферi
енергетиtIного машинобудування.

ПРН15. Розумiння нетехнiчних (суспiльство, здоров'я i безпека,
навколишнс середовище, ekoнoMika i промисловiсть) наслiдкiв
iнхtенерноi практики

Судження
ПРН16. Отримувати й iнтерпретувати вiдповiднi данi i
аналiзувати складностi у сферi енергетичного
машинобудування для донесеЕня суджень, якi вiдображають
вiдповiднi соцiальнi та етичнi проблеми.

ПРНl7. Управляти професiйною дiяльнiстю у роботi над
проектами принаймнi в одному з напрямiв енергетичного,
беручи на себе вiдповiдальнiсть за прийняття рiшень.
Комунiкацiя та командна робота
ПРН18. Ефективно спiлкуватися з питань iнформацiТ, iдей,
проблем та рiшень з iнrкенерним спiвтовариством i
суспiльством загалом.

ПРН19. Ефективно працювати в нацiональному та
мiхtнародному KoHTeKcTi, як особистiсть i як член команди, i
ефективно спiвпрачювати з iнженерами та не iнженерами.

Навчання протягом життя
прн20. Розумiння необхiдностi самостiйного навчання
протягом }киття.

ПРН21, Анаrriзувати розвиток науки i технiки.

[ о d а mко в i пр ozp шм н i р езуль mа m u, в tlз н ач ен i О П
ПРН22. Умiння виконувати тепловi розрахунки процесiв, що
вiдбуваються в газотурбiнних установках, оцiнювати ix теплову
та енергетичну ефективллiсть.

ПРН23. Умiння проводити аналiз конструкцiТ або
конструктивtтоi схеми газотурбiнноТ установки у конкретних
умовах iT експлуатацiТ.

ПРН24. Умiння визначати тип та марку устаткування
компресорних станцiй; виконувати розрахунки ix теtIлового
балансу та визначати ефективнiсть використання окремих
елементiв.

8; DecypcHe забёзпечення реалiзацii програми

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення ocBiTHboi програми складаеться з
професорсько-викладацького складу кафедр Машинобудiвного
навчально-наукового iнституту. До викладання окремих
дисциплiн вiдповiдно до ix компетенцiт та досвiду за-пучений



13

професорсько-викладацький склад кафедр Навчально-наукового
iнституту комп'ютерних наук та Навчально-наукового
гуманiтарного iнституту.

Науково-орiентовний характер ocBiTHboi програми передбачае

участь науковцiв та фахiвцiв, якi вiдповiдають напряму
програми, що гliдсилюс зв'язок теоретичноi та практичноi
пiдготовки.

Практико-орiентовний характер ocBiTHboi програми передбачае

учаать фахiвцiв-практикiв провiдних пiдприсмств галузi,
вiдповiдно до напряму програми, що пiдсилюс синергетичний
зв'язок теоретичноi та практичноI пiдготовки.

Кiлькiснi та якiснi показники рiвня науковоТ та професiйноi
активностi гаранта ocBiTHboi програми та науково-педагогiчних
працiвникiв, якi забезпечують навчi}льний процес за освiтньою
програмою повнiстю вiдповiдають Лiцензiйним умовам
впровадження ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти.

Матерiально-технiчне
забезпечення

Матерiально-технiчна бжа представлена навчi}льними та
науково-дослlдними лабораторiями, спецiалiзованими
кабiнетами, кабiнетом курсового i дипломного проектування;
комп'ютерним класом; точками Wi-Fi доступу до мережi
Internet; мультимедiйним обладнанням, що дае можливiсть на
наJIехсному piBHi задовольнити вимоги щодо органiзацii
навчаJIьного процесу.

Теоретична частина освiтньоi програ]\,Iи забезпечуеться
викладанням матерiалу iз застосуванням мультимедiйного
обладнання та наявнiстю лекцiйних, практичних та iнших
навчальних матерiалiв в системi Moodle.

Забезпеченiсть навчаJIьними примiщеннями, комп'ютерними
робочими мiсцями, мультимедiйним обладнанням вiдповiдас
Лiцензiйним вимогам провадх(ення ocBiTHboi дiяльностi.

,Щля проведення лабораторних та практичних дослiджень наявнi
спецiалiзованi лабораторiТ, оснащенi експериментальними
стендами (стенд для дослiдження робочих процесiв камер
згорянЕя газотурбiнних агрегатiв, стенд для випробlъань
електродугових плазмотронiв та плазмохiмiчних елементiв та
iH.) та рiзноманiтне турбiнне устаткування (газотурбiнний
двигун Д050 потухtнiстю 12,5 МВт, маршовий редуктор Р076
газотурбiнноi установки ракетних KaTepiB проекту 1241.1,
елементи систем, обслуговуючих газотурбiннi агрегати), а
Taкortt сгlецiалiзованi навчальнi аудиторiТ, комп'ютернi класи,
методи.tнi кабiнети.

Наявна вся необхiдна соцiально-побутова iнфраструктура,
кiлькiсть мiсць у гуртожитках вiдповiдас вимогам.

Iнформацiйне та
навчально_методичне
забезпечення

Навчальний процес базусться на повному навчально-
методичному забезпеченнi матерiалами, зокрема пiдручниками,
навчально-методичними та довiдковими матерiалами для
семiнарських, практичних, лабораторних занять та самостiйноi
роботи студентiв.

Науково-технiчна бiблiотека Нацiонального унiверситету
кораблебудування iMeHi адмiраrrа Макарова систематично
поповнюеться лiтературою, що вiдповiдае напрямкам роботи



кафедри. В бiблiотецi створено автоматизованi робочi мiсця,
електронний каталог, власний електронний бiблiотечний фонд,
забезпечено доступ через мерех(у Internet до електронних
бiблiотек УкраТни й cBiTy.

Iнформацiйне забезпечення навчаJIьного процесу та науково-
дослiдницькоТ роботи здiйснюе патентний вiддiл,
iнформацiйний центр, центр iнформацiйних технологiй.

Для повноцiнного забезпечення навчilльного та наукового
процесу в унiверситетi придiляеться постiйна увага розвитку
бiблiотеки, яка продовжуе пiдтримувати i1 традицiйну роль у
забезпеченнi читачiв книгами та iншими друкованими
матерiалами, та робить доступними Iнтернет-ресурси та
електроннi матерiали.

Розмiщення публiкацiй у iнституuiйному репозитарii забезпечус
пiдтримку науковоi дiяльностi, пiдвищуе рейтинг у науковiй
спiльностi, вiдкритий доступ до результатiв дослiджетль,
вiдбувасться зростання iндексу цитування, збереження
авторських прав, пiдвищення якостi наlковоi комунiкацiТ.

Пошук всiсi лiтератури доступний через електронний каталог.

Працюс електронний читальний зал з вiльним доступом до
мережi IHTepHeT. Чита-шьний зал бiблiотеки працюс як гiбридний
читальний заJI: с можливiсть отримати книги та користуватись
IHTepHeToM з власного ноутбука чи планшета.

Через сайт бiблiотеки Еадаеться мохсливiсть доступу до
свiтових та УкраiЪських наукових iнформацiйних pecypciB
вiдкритого доступу,
У бiблiотецi НУК постiйно проводяться конференцii по
автоматизацii бiблiотечних процесiв, семiнари по тематицi
публiкацiй у iнститучiйному репозитарii та дистанцiйного
навчаЕня.

KpiM того, е доступ до наступних джерел iнформацii:

- пакети прикладних програм;

- навчальнi та робочi плани;

- графiки навчального процесу;

- робочi програми дисциплiн;

- дидактичнi матерiали для самостiйноi та iндивiдуальноТ
роботи студентiв з дисциплiн;

- програми практики;

-методичнi вказiвки щодо виконання курсових робiт та
проектiв, лабораторних робiт, пiдготовки до семiнарських
занять тощо.

9 - Академiчна мобiльнiсть

Положенням про порядок органiзацiT права на академiчну
мобiльнiсть у Harrioнaлbнoп,Iy унiверситетi кораблебулуваннi
iMeHi адмiрала Макарова передбачена можливiсть нацiональноТ
кредитноТ мобiльностi.

право на академiчну мобiльнiсть може бути реалiзоване на
пiдставi договорiв про спiвробiтництво в галузi освiти та науки,

спiвробiтництво мiж yHi

Нацiональна кредитна
мобiльнiсть
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вiтчизняними закладами вищоТ освiти (науковими установами)
та ix основними структурними пiдроздiлами, а також мохсе бути
реалiзоване учасником з власноi iнiцiативи, пiдтриманоi
адмiнiстрацiсю Унiверситету, на ocHoBi iндивiдуа;lьних
запрошень та iнших механiзмiв.

Унiверситет повнiстю визна€ узгоджену кiлькiсть кредитiв
€КТС, отриманих у iнших закладах вищоi освiти УкраiЪи,
перезараховуе ik в освiтню програму здобувача вищоi освiти та
використовуе iх для виконання квалiфiкаuiйних вимог.

Мiжнародна кредитна
мобiльнiсть

Положенням про порядок органiзацii права на академiчну
мобiльнiсть у Нацiональному унiверситетi кораблебулуваннi
iMeHi адмiра.ша Макарова передбачена можливiсть мiжнародноТ
кредитноi мобiльностi.
Право на академiчну мобiльнiсть може бути реалiзоване на
пiдставi мiжнародних договорiв про спiвробiтництво в галузi
освiти та науки, мiжнародних прогрЕIм та проектiв, договорiв
про спiвробiтництво мiж Унiверситетом та iноземними
закладами вищоi освiти (науковими установами) та ix
основними структурними пiдроздiлами, а також може бути
реалiзоване Учасником з власноI iнiцiативи, пiдтриманоi
адмiнiстрацiсю Унiверситету, на ocHoBi iндивiдуа-llьних
запрошень та iнших механiзмiв.
Унiверситет повнiстю визна€ узгоджену кiлькiсть кредитiв
еКТС, отриманих у iноземних закладах вищоi освiти,
перезараховус ix в освiтню програму здобувача вищоi освiти та
використовуе ix для виконання квалiфiкацiйних вимог.

навчанпя iноземних
здобувачiв вищоi
освiти

В унiверситетi дiс пiдготовче вiддiлення щодо мовноТ
пiдготовки iноземних громадян, якi бажають навчатися
державною мовою. TaKi громадяни мають необмеяtений доступ
до навчання на загаJIьних умовах або за iндивiдуальним
графiком.

10,- Фбрми атестацii' здобувачiв вищоi освiтй

Форми атестацii
здобувачiв вищоi
освiти

Поточна атестацiя здiйснюеться у виглядi екзаменацiйноi cecii:
складання екзаменiв, пiдсумкового модульного контролю,
захисту курсових робiт та проектiв, лабораторних робiт,
розрахунково-графiчних завдань та рефератiв.
Кiнцева атестацiя здiйснюеться у формi публiчного захисту
(лемонстрацii) квалiфiкацiйноi роботи.

Вимоги до
квалiфiкацiйноi
роботи

Квалiфiкацiйна робота мас передбачати розв'язання
спецlалlзованого завдання або практичноi задачi
конструювztння, розрахунку та експлуатацiТ газотурбiнних
установок i компресорноi технiки, що характеризуеться
комплекснiстю та невизначенiстю умов, iз застосуванням теорiй
та методiв енергетичного машинобулування.

Квалiфiкацiйна робота не повинна мiстити академiчного
плагiату, фабрикацii та фальсифiкацiТ. Квалiфiкацiйна робота
мае бути оприлюднена у репозитарii закладу вищоi освiти.

Оприлюднення квалiфiкацiйних робiт, що мiстять iнформацiю з
обмеженим доступом, здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог
чинного законодавства.
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Органiзацiйно-методичнi засади пiдготовки
квалiфiкацiйних робiт визначено в Положеннi
квалiфiкацiйну роботу у Нацiональному
кораблебулування iMeHi адмiрала Макарова.

та захисту
про випускну

унiверситетi

lпечення якостi вищоi освiти

наявнiсть
внутрiшнього
забезпечення
вищоi освiти

системи

якостi

В унiверситетi розроблена, впровадх(ена в дiю та сертифiкована
система управлiння якiстю, що базуеться на вимогах
мiхснародного стандарry cepiT ISO 9001:2015 та Нацiонt}льного
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015. Впроваджена система
сертифiкована з 2015 року компанiею <Бюро BepiTac
Сертифiкейшн УкраiЪa> i пiдлягае щорiчному аудиту. Сферою
сертифiкацii внутрiшньоi системи забезпечеЕня якостi е:

надання вищоi освiти на piBHi квалiфiкацiйних вимог до
ПiДГОТовки мололrrrих спецiалiстiв, молодших бакалаврiв,
магiстрiв, докторiв фiлософii, пiдготовка науково-педагогiчного
персоналу; проведення наукових дослiджень та здiйснення
науково-технiчних розробок, готових до подаJIьшого
впровадження та виробництва.

Система забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi передбачае
здiйснення таких процедур i заходiв:

1) визначенЕя принципiв та процедур забезпечення якостi вищоi
освiти;

2) здiйснення монiторингу та перiодичного перегляду ocBiTHboi
програми;

3) щорiчне оцiнювання здобувачiв вищоi освiти, науково-
педагогiчних i педагогiчних працiвникiв вищого навчzlльного
закладу та регулярне оприлюднення результатiв таких
оцiнювань на офiцiйному веб-сайтi вищого навчЕlльного
закладу, на iнформацiйних стендах та в будь-який iнший спосiб;
4) забезпечення пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних,
наукових i науково-педагогiчних працiвникiв;
5) забезпечення наявностi необхiдних pecypciB для органiзацii
освiтнього процесу> в тому числi самостiйноi роботи студентiв,
за освiтньою програмою;

6) забезпечення наявностi iнформацiйних систем для
ефективного управлiння ocBiTHiM процесом;

7) забезпечення публiчностi iнформацii про освiтню прогрilN.Iу,
ступенi вищоi освiти та квалiфiкацii;

8) забезпечення ефективноi системи запобiгання та виявлення
академiчного плагiату в наукових працях працiвникiв вищих
навчаJIьних закладiв i здобувачiв вищоi освiти;

9) iншi процедури i заходи.
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2. пЕрЕлIк компонЕнт освIтньо_проФЕсIЙноi
прогрАми тА ix логrчнА послIдовнIсть

2.1. Перелiк компонент освiтньоi програми

Код
за

опп
Код

рпнд
Компоненти ocBiTHboi програми (навчальнi

дисциплlЕи, курсов1 проекти, практики,
квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитlв

Форма
пiдсумкового

КОIIТРОJIЮ

Обов'язковi компоненти ocBiTHboi програми

ок1 о7181 [сторiя УкраТни та yKpaТHcbKoi культури J екзамен

ок2 о7178
УкраiЪська мова (за професiйним
спрямуванням)

J екзамен

окз o7174 Iноземна мова 6 залiк, екзамен

ок4 о7311 Фiлософiя 4 екзамен

ок5 Е729lз Фiзичне виховання (позакредитна дисциплiна) 0 залiк

окб Е71520 Права людини та ix захист в сучасних реалiях _) залlк

ок7 т,lз34з Охорона працi та навколишнього середовища,
безпека життсдiяльностi

J залlк

ок8 о7185 Соцiологiя a
_) залlк

ок9 Виробнича rrрактика 7 залlк

ок10 Ква;riфiкацiйна атестацiя 4 захист роботи

ок1 1 в721 виrца математика I 4 зашк

ок12 Е722 В"ща математика II 4 екзамен

ок13 Е72з Вища математика III 4 екзамен

ок14 Е7301 Фiзика I J залlк

ок15 Е7з02 Фiзика II 4 екзzlмен

ок16 Е7з22 Хiмiя 3 екзамен

ок17 т,l27зб Теоретична MexaHiKa I _) екзамен

ок18 т721з1 Теоретична MexaHiKa II 4 екзамен

ок19 т7632 Основи iнформацiйних технологtй та
програмування

з екзамен

ок20 т788 Опiр матерiалiв 4 екзамен

ок21 т756 Нарисна геометрiя, iHxceHepHa та комп'ютерна
графiка

9 з€UIlк, екзамен

ок22 т7168
Матерiалознавство та технологiя
конструкцiйних MaTepia.пiB

_) екзамен

ок23 т,7\69 Електро- та газозварювання J заJIlк
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Код
за

опп
Код

рпнд
Компоненти ocBiTнboi програми (навчальнi

дисциплiни, KypcoBi проекти, практики.
квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю

ок24 T,l41' .Щеталi машин 7
екзамен,
курсовий

проект

ок25 т726тз Технiчна термодинамiка 7 екзамен

ок26 т726|0 тепломасообмiн 6 екзамен

ок27 т726|| Теплотехнiчнi вимiрювання та прилади a
J заJIlк

ок28 т72ззб Електротехнiка та електронiка 5 екзамен

ок29 т727т5 Взаемозамiннiсть, стандартизацiя та технiчнi
вимiрювання

J заJIlк

ок30 т747 Теорiя машин i механизмtв 1J залlк

ок31 т72,748 Технологiя машинобудування аJ екзамен

ок32 тlзбt Теорiя турбiн 9
екзамен,
курсовий
проект

ок33 т7з62 Просктування газотурбiнних установок 8

екзамен,
курсовий

проект

ок34 т7з66 Конструкцii та мiцнiсть турбомашин 7 екзамен

ок35 т7з6|7 Системи тривимiрного моделювання в
турбiнобудуваннi

7
екзамен,

курсова робота

ок36 т722зб Сулновi газотурбiннi установки 4 екзамен

ок37 т,7267 утилiзацiйнi котли 6
екзамен,
курсовий
проект

ок38 т73610 OcboBi та вiдцентровi компресори 7
екзамен,
курсовий
проект

окз9 т73618 Системи газотурбiнних усtановок 4 заJIlк

ок40 т7з6|9 Комплектацiя компресорних станцiй 4 залlк

Загальний обсяг обов'язкових компонент - 180 кредитiв

Вибiрковi компоненти ocBiTHboi програми

вБ1
Вибiрковий кlрс загаJIьнотехнiчного
сIIрямування

5 залlк

вБ2 Вибiрковий курс JФl 5 залlк

вБз Вибiрковий курс Nэ2 5 заJIlк

вБ4 Вибiрковий курс Nч3 5 за_ltiк

вБ5
Вибiрковий курс соцiально-гуманiтарного
сшрямування

5 залlк

вБб Вибiрковий курс J'(!4 5 залlк



19

Код
за

опп
Код

рпнд
Компоненти ocBiTнboi профами (навчальнi

дисциплiни, KypcoBi проекти, практики,
квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

. Форма
шдсумкового

КОIIТРОЛФ

вБ7 Вибiрковий курс економiчного спрямування 5 зzlJIlк

вБ8 Вибiрковий курс Nэ5 5 залlк

вБ9 Вибiрковий курс J\Ьб 5 залlк

вБ10 Вибiрковий курс Nч7 5 заJIlк

вБ1 t Вибiрковий курс N8 5 заJIlк

вБ12 Вибiрковий курс Jt9 5 запlк

Загальний обсяг вибiркових компонент - 60 кредитiв

Загальний обсяг ocBiTHboi програми - 240 кредитiв

Обсяг освiтньо-професiйноi програми становить 240 кредитiв еКТС.

Нормативна частина програми становить 180 кредитiв еКТС (75 О/о). Обсяr

вибiрковоi частини - 60 кредитiв СКТС (25 %).

Вибiрковi компоненти програми обираються студентом згiдно

Положення про вибiрковi дисциплiни у Нацiональному унiверситетi

кораблебудування iMeHi адмiрала Макарова. Перелiк пропонуемих вибiркових

курсlв оновлюсться перед початком кожного нового навчапъного року.
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2.2. Структурно-логiчна схема ocBiTHboT програми

Семестр ЛЬ 1 Семестр NЬ 2 Семестр ЛЬ 3 Семестр ЛЬ 4

ОК25. Техшiчна
термодинамiка

OK2I. IIарисна геометрiя, iнженерна та копrп'ютерна графiка

ОК5. Фiзичне вIrхованпя

F

ОК12. Вища
математика II

оК13. Вища
математика IIl

оК14. Фiзикд I 0К15. Фiзика II
ок29.

Взасмозамiннiсть,
стандартизацiя та iH,

0К18. Теоретпчна
MexaHiKa II

ОК17. Теоретична
MexaHiKa I

оК16. Хiмiя

оК3. lнозепtна мова

OKl, Iсторiя УкраiЪш та
yKpaiHcbKoi ьlльryри

ОК6. Права людинп та
ii зохист в сучасних

реалiях

ВБl. Вибiрковий ryрс
загальнотехнlчного

спрямуваIrпя

ВБ3. Вrrбiрковий
курс 2

ВБ6. Вибiрковий
курс 4

ВБ2. Вшбiрковий
курс l

ВБ4. Вltбiрковий
курс 3

ВБ5, Вибiрковшй ьтрс
соцlальЕо-

гумалiтарного
airпсмувrвнý
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Семестр ЛЬ 5 Семестр ЛЬ б Семестр ЛЬ 7 Семестр ЛЬ 8

ОК3O.Теорiя,машив i
мехднuзмiв

ОК34. Конструкчiiта
MiuHicTb ryрбомашин
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3. ФормА випускноi АтЕстАцIi здоБувАчIв вищоi
освIти

Атестацiя випускникiв ocBiTHboi програми "Газотурбiннi установки i

компресорнi станцii" спецiальностi t42 "Енергетичне машинобудування"

проводиться у формi публiчного захисту (демонстрацii) квалiфiкацiйноi роботи.

документу встановленого

присвоенням квалiфiкацii:

за освimньо-професiйною

пidеоmо BKu " Газ оmурбiннi усmано вкu i кол,tпр ecopHi сmанцit" .

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i публiчно.

Атестацiя завершусться видачею

присудження ступеня бакалавра iз

енерzеmuчноzо л,tаu,tuнобуdування

зр€вка про

Бакалавр з

проZрсlJйою



0}хо + +
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